
Velkommen til Vestlandsmesterskap i speiding 
Kollevågen friluftsområde på Askøy 
29.april-1.mai 2016 

 
Det er snart klart for Vestlandsmesterskap i speiding! 
 
Alle speiderpatruljene, enten de kommer fra NSF eller KFUK-KFUM, deltar på hele arrangementet, 
og vi kårer Vestlandsmestre til slutt på søndagen. 
 
Småspeiderne kommer om søndagen og går en spennende småspeiderløype. 
 
 
Program: 
Fredag 29. april:  

Innrykk fra kl 18:00. 
    Førerpatruljekonkurranse kl 19:30. 
 
Lørdag 30. april:  

kl 0800 Frokost 
kl 0900 Åpning 
kl 0930-1130 Praktisk I 
kl 1200-1430 Orienteringsløp 
kl 1500-1700 Middag(praktisk 2) 
kl 1730-1830 Teori 
Kl 2100-2200 Leirbål 
kl 2330 Ro på leirområdet 
  

  
     

Søndag 1. mai: 
kl 0700 Revelje 
kl 0730                        Frokost 
kl 0800-0830 Flaggheis, Scouts Own 
kl 0845-0945 Inspeksjon 
kl 1000-1400 Rundløype speidere 
kl 0930-1430 Registrering og rundløype 

småspeidere 
kl 1400-1500 Rydde leirområde 
kl 1500-1530 Premieutdeling og avslutning 

         
 
Påmelding og betaling: 
Speidere: kr 500,- pr. patrulje  
Småspeidere: kr 200,- pr. kull, kr 250,- ved påmelding manøverdagen. 
 
Gruppevis påmelding til innen fredag 22. april 2016. Fyll ut påmeldingsskjema ved å følge 
denne linken: https://docs.google.com/forms/d/1xM7v6JYqSykzfeH4d1Pyl7sVcfxaf-
5dmcNTfoqwcc4/viewform?c=0&w=1 
Småspeiderløype påmelding via denne linken: 
https://docs.google.com/forms/d/1_eeEIg0DelNlogfrpCHQS9YSwLXQSRNrvHJkY35MDu4/viewfor
m?c=0&w=1 
Betalingsinfo: Betal til kontonr 9521. 05. 44993, og merk innbetalingen med gruppenavn og «VM 
2016». Betalingsfrist: Fredag 22. april 2016. 
 
 



Speidere i flokk/småspeidere: 
 
Fremmøte og registrering mellom 09:30 og 10:15 søndag 1- mai. 
 
Avslutning er søndag 1. mai med premieutdeling kl 15:00. 
 
 
Speidere i tropp: 
 
Innrykk og etablering av leirområde fredag 29. april mellom kl 1800 og 2200. Ved ankomst må 
patruljen umiddelbart sjekke inn i infoteltet. Det er også mulig (men ikke anbefalt) å ankomme 
lørdag morgen, da må man være ferdig med leirslagning og klar til konkurranse kl 09.00.  
 
Leirbål: 
Vi ønsker oss gode innslag til leirbålet lørdag kveld! Ta derfor med det som skal til for at din 
patrulje sitt innslag høster mest applaus! 
 
Avslutning er søndag 1. mai med premieutdeling kl 1500. 
 
Patruljeutstyr: 
 
Leirutstyr for overnatting 
Kokeapparat etc 
Mat til patruljen for hele helgen 
Øks, sag og kniv 
Skrivesaker, surretau, kompass 
Nål og tråd 
Tau til gjerde rundt leirområdet 
Patruljesærpreg 
Førstehjelpsutstyr 
Multiverktøy 
Målebånd/tommestokk 
Kulepenn/sprittusj		
Linjal 
Det dere evt måtte trenge av stokker og rajer – merk graveforbud på leirområdet 
Cash til kiosken hvis ønskelig 
 
Patruljene skal selv etablere leir på anvist område.  Patruljene tilbereder mat selv. Det blir ikke 
anledning til å kjøpe annen mat enn kioskartikler på VM, så all mat må medbringes. Planlegg 
måltidene på forhånd! 
 
Ledsager/postvakt har ikke anledning til å overnatte sammen med patruljen. Ved spesielle behov 
(støttekontakt el lign): Ta kontakt med VM-administrator  
 
Ekstra info om praktisk 1 og 2: 

Tillat medbrakt utstyr for praktisk 1: 

• Bor 5 mm (diameter)  
• Bor mellom 10 og 40 mm (diameter) 
•  Sag  
• Kniv 
•  Fil  
• Multiverktøy ¨ 
• Hammer  



• Målebånd, linjal  
• Div skrivesaker, tusjer, maling, pensler 

Praktisk 2 

 Patruljen skal på praktisk to lage en 2 retters middag. (Forrett-hovedrett eller 
hovedrett-dessert). Patruljen velger selv hva de vil lage og er selv ansvarlig for 
innkjøp av mat. Hovedrett må inneholde denne ernæringsrike sammensetningen: 1/3 
med grønnsaker, 1/3 med poteter, ris, pasta el. Og 1/3 kjøtt, fisk eller belgfrukter. 
Bruk av hel- og halvfabrikater skal minimeres.  

Utstyr: 

• Kokeapparat. Gass anbefales, men parafin, bensin og rødsprit tillates.  
• Kjøkkenutstyr tilpasset rettene som skal tilberedes.  
• Vaskebalje/bøtte til håndvask og oppvask  
• Brannbøtte (vanlig 10 L bøtte fylt med vann)  
• Oppskrift på papir tillates. 

 
Ledere og rovere: 
 
Ledere og rovere er velkomne og ønsket. Ledere kan ikke beregne å bo sammen med sine 
speidere, da disse er under konkurranse. I tillegg har vi bruk for din arbeidskraft under 
arrangementet, med oppgaveretting, postvakter, områdevakter og andre ting! Still deg til 
disposisjon ved å melde deg i sekretariatet, så finner vi oppgaver til deg. 
 
Hver patrulje stiller med en postvakt lørdag, og en postvakt søndag. Hver tropp bør ha en 
leder/voksen som overnatter på stedet. Arrangørene er ikke ansvarlige for patruljene 
utenom konkurransene.  
 
Vestlandsmesterskap er en sosial happening for speiderledere. Her treffer du andre å dele 
erfaringer med. 
 
 
Praktisk info: 
Vi gjør alle oppmerksom på at ingen trær skal hugges i skogen i Kollevåg, så alt dere måtte trenge 
av stokker og rajer må medbringes – og ikke minst tas med hjem igjen. Det skal ikke kastes noe i 
skogen, heller ikke naturmateriale. 
 
Det er ikke anledning til å tenne opp bål i Kollevågen.  
 
Det er ikke lov å grave hull i bakken. 40-50 cm under bakken ligger en duk som holder på plass 
gammelt avfall fra en tidligere bossfylling, og det er svært viktig at man ikke stikker hull på denne 
duken. 
 
Alt boss må tas med hjem. Det vil ikke være anledning til å bruke bosspannene som står i 
Kollevågen. 
 
Dere som måtte komme med båt ber vi om at fortøyer denne på utsiden av badebøyene. Ingen 
båter skal inn i selve viken i Kollevågen. 
 
Vil du se hvor du skal være gå inn på www.bof.no  
 
Vel møtt til VM i speiding 2016!                           


