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Kretsbannerkonkurranse Tele-Busk 2011 
Kretsstyret ønsker alle velkommen til Kretsbannerkonkurransen 2011, konkurransen vil i år foregå 9-
10 april på Leikvinjar utenfor Hønefoss. 

 

Vi har satt start på konkurransen på Leikvinjar kl 12 på lørdag, med retur kl 15 på søndag. Kretsen 
prøver å sette opp en gratis buss fra Rjukan til Leikvinjar for de som har problemer med transport 
frem og tilbake. Avreisetidspunkt for denne er ikke satt enda, men for å få plass på bussen gjelder 
førstemann-til-mølla prinsippet! Så vær rask med å melde på antall speidere som skal delta (et 
cirka antall tidlig er bedre enn ingen tilbakemelding).  

 

Speiderne skal bo utendørs i telt og må ha med mat til seg selv, en del av konkurransen er å lage 
middag på lørdag kveld. De må derfor ha med seg det de trenger for å lage middagen, den skal lages 
innenfor en time og bestå av minimum 2 retter. Den vil bli bedømt på kriterier i forhold til hvor 
avansert middagen er, samarbeid og helse og hygiene.  

 

Vi er avhengige av at gruppene som deltar stiller med en (helst to, gjerne flereJ) ledere eller rovere 
som kan være med som postmannskap eller lignende. Lederne kan overnatte innendørs eller ha med 
eget telt. De vil få mat hele helgen. 

 

Deltakeravgiften er kr 150 pr speider og betales ved ankomst. 

 

Påmeldingsfristen er 1 april og påmelding skjer til kretsleder på tommy@eriksen.me, husk at 
førstemann-til-mølla prinsippet gjelder for å få plass på bussen.  Dersom dere har spørsmål ta kontakt 
på mail eller telefon 932 60 452. 
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