
 

Velkommen på VM i speiding! 
 
Til helgen er det VM i speiding, denne gangen på Herdla Fort. Vi starter 
litt seinere enn vanlig og fjerner derfor førerpatruljekonkurransen fra 
arrangementet. Vi tror patruljene har nok med å bygge leir denne kvelden. 
Videre oppfordrer vi patruljene til å ha leirbål i patruljeområdet, gjerne sammen 
med en patrulje fra en annen tropp. 
 
Vi har gjort noen små justeringer på programmet. Vi kommer til å holde på de tider som står 
i dette skrivet. 
 

Timeplan 

FREDAG: 
FRA kl 19:00 Innrykk – vi er ikke klar til å ta imot patruljer tidligere enn dette. 
  Innsjekk og tildeling av patruljeområde. 
 

LØRDAG: 
08:00  Frokost 
09:00  Åpning 
09:30 – 11:30 Praktisk I 
12:00 – 14:30 Orienteringsløp 
15:00 – 17:00 Praktisk 2 (Matlaging/ middag) 
17:30 – 18:30 Teori 
21:00 – 22:00 Leirbål 
23:30  Ro i leirområdet 
 

SØNDAG: 
07:00  Revelje 
07:30  Frokost 
08:00 – 08:30 Flaggheis og Scouts Own 
08:45 – 09:45 Inspeksjon 
09:30  Registrering småspeidere 
10:00 – 14:00 Rundløype speidere 
10:30 – 14:30 Rundløype småspeidere 
14:00 – 15:30 Rydde leir og sjekke ut patruljeområdet 
15:30  Felles premieutdeling og avslutning 
 

Utstyrsliste konkurranse 
For patruljeutstyr se i invitasjonen 
 

Generelt: 
Skrivesaker, patruljens førstehjelpsutstyr, patruljesærpreg og turutstyr for patruljetur en 
helg. 
 



 

Praktisk 1 
Til denne oppgaven er dette utstyret tillatt i tillegg til det som deles ut av 
materiell: Håndsag, løvsag, hammer, blyant, målestokk, kniv, vannfaste 
tusjer/ hurtigtørkende vannfast maling. 
 

Utstyr praktisk 2 
Praktisk 2 er tilbereding av en to-retters middag. Dere kan velge om dere vil ha 
forrett eller dessert, men hovedrett er obligatorisk. Dommerne kommer til å følge med i 
patruljeområdene på hvordan patruljene samarbeider, hvordan hygienen er ved 
matlagingen og hvordan maten presenteres. Dere skal selv spise maten, og det skal være 
nok til hele patruljen.  
 
Til oppgaven kan dere bruke følgende ingredienser: Kjøttdeig/ karbonadedeig, spekeskinke, 
røkt fisk, løk, hvitløk, tomater, salatblader, agurk, paprika, asparges, gulrøtter, fløte, pasta, 
frosne bær, hvit sjokolade, krydder, gelantinplater, ost. 
 
Dere trenger ikke bruke alle ingrediensene, og kan ikke bruke andre ingredienser. Dere 
handler selv og bestemmer hva som skal være med og i hvilke mengder. 

 

Utstyr Orienteringsløp 
Kartmappe, kompass og de som skal løpe må ha heldekkende klær. 
 

Utstyr rundløype 
Førstehjelp, livline, surretau, knutetau, kniv, sag, øks, liggeunderlag, 

Generelle regler ifht helse og sikkerhet 

• Vaske seg ved toalettbesøk. 

• Ikke gå barfot. 

• Vær obs på hoggorm i terrenget. 

• Det er ikke lov å gå ned mot lyttepost, se kart med rød sone. 
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