
 

Hordaland krins av Norges speiderforbund  
BESØKSADRESSE: SPEIDERSENTERET I BERGEN, TVERRGATEN 2   

POSTADRESSE: POSTBOKS 723, SENTRUM, 5807 BERGEN 
TELEFON: 55 31 74 58  |  E-POST: speidersenteret@hordalandsspeiderne.no  

WEB: www.hordalandsspeiderne.no  
 

ORG. NR . 971 516 097  |  ÅPNINGSTIDER: MAN - TIRS 9-15, TORS 10-15 & 16 - 20  |  BANK: 9521 05 44993 
MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGGS). 

Kretsbannerkonkurransen 2019 

 
Konkurransen gjelder for hele speidergruppen; tropp, flokk 
og roverlag. Grenenes fokus vil være på satsingsområdene 
vekst, lederkvalitet, samfunnsansvar og patruljesystemet.  
 
 

Hva Detaljer Hvem Poeng 
Samfunnsansvar  Deltagelse på 

Speideraksjonen 
Gruppe 200 til alle deltagende 

grupper. Rapportering via 
eget skjema på kretsens 
sider. 

Samfunnsansvar Arrangere et åpent 
arrangement i 
nærmiljøet 

Gruppe 200 til alle deltagende 
grupper. Rapportering via 
eget skjema på kretsens 
sider. 

Samfunnsansvar Deltagelse på 
strandrydding 
gjennom BOF, BIR 
eller lignende 

Gruppe eller 
enhet 

200 til alle deltagende 
grupper eller 100 til hver 
deltakende enhet i 
gruppen, hvis dette gjøres 
separat. Rapportering via 
eget skjema på kretsens 
sider. 

Patruljesystemet Overnattingstur Patrulje i tropp 100 pr innleverte turlogg, 
se detaljer under tabellen. 

Patruljesystemet Dagstur Patrulje i tropp 50 pr innleverte turlogg, 
se detaljer under tabellen. 

RRR  Beste lag fra 
gruppen 

Roverlag 300 til vinner, øvrige 
poeng fordeles som 
forklart under tabellen. 

VM i speiding Beste kull i gruppen Flokk 200 til vinneren, øvrige 
poeng fordeles som 
forklart under tabellen. 

VM i speiding Beste patrulje i 
gruppen 

Tropp 400 til vinneren, øvrige 
poeng fordeles som 
forklart under tabellen. 

Bymanøver Beste kull i gruppen Flokk 200 til vinneren, øvrige 
poeng fordeles som 
forklart under tabellen. 

Bymanøver Beste patrulje i 
gruppen 

Tropp 400 til vinneren, øvrige 
poeng fordeles som 
forklart under tabellen. 
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Vekst Gruppen med størst 
prosentvis vekst 
 

Gruppe 300 til vinneren, øvrige 
plasser gir forholdspoeng 
i forhold til oppnådd 
prosentandel 

Vekst Gruppeleder skal 
signere på at alle 
nye medlemmer er 
innmeldt innen en 
måned. De skal 
fortløpende meldes 
inn som 
prøvemedlemmer. 

Gruppe 300 poeng til alle grupper 
som kvitterer på dette. 
Rapportering via eget 
skjema på kretsens sider. 

 
RAPPORTERING:  

På hjemmesidene til kretsen, www.hordalandsspeiderne.no, under ”Nyttig”. 

Her vil det legges ut en lenke til et enkelt rapporteringsskjema. Fyll dette ut 

for å rapportere til kretsen hvilke av kriteriene gruppen har oppfylt i løpet av 

året og send inn. Det er eget skjema for patruljeturer. Merk at alt må 

rapporteres i skjema innen 31. januar 2020 for å telle med i 

konkurransen. 

 

TURER:  

På hjemmesidene til kretsen, www.hordalandsspeiderne.no, under ”Nyttig”. 

Her vil det legges ut en lenke til et enkelt turlogg-skjema. Fyll dette ut etter 

hver patruljetur, og send inn (ALLE felter må fylles ut). Merk at 

troppsturer, kretsens kurs, forbundsarrangementer og lignende ikke 

teller som patruljetur. Kun de turene patruljen gjennomfører alene og 

uten voksne ledere teller. Eksempler:  

  -  Patrulje A og B fra samme tropp drar på tur. Dette teller som én tur 

til sammen, det skrives én logg.   

  -  Patrulje A og B fra Gruppe 1 og patrulje C fra Gruppe 2 drar på tur 

sammen. Det skrives to logger: Én logg for A og B til sammen, og én 

logg for C.    

Turlogger må være registrert innen 31. desember 2020, men gjerne 

løpende gjennom året. 

Dagsturer gir 50 poeng. Overnattingstur gir 100 poeng. 
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FORKLARING TIL POENGGIVNINGEN:  VM, Bymanøver og RRR: 

  -  Vinneren får hhv 400 (Tropp), 200 (Flokk) og 300 (RRR) poeng.   

  -  Kun beste kull og patrulje i hver flokk og tropp får poeng. På denne 

måten får ikke store grupper mer poeng kun fordi de har mange 

deltagende patruljer og kull med. 

o Eksempel på resultatliste:  

1. Hjort, Åsane 

2. Elg, Åsane  

3. Gås, Sandviken  

4. Gaupe, Arna  

5. Bjørn, Arna 

 

Hjort Åsane får poeng for 1.plass, Gås Sandviken får poeng for 3.plass, 

mens Gaupe Arna får poeng for 4. plass. De øvrige Åsane-, Arna- og evt. 

Sandviken-patruljene får ikke poeng. 

 -  Lavest oppnåelige poengsum er 50 poeng.   

  -  Poengsummene regnes ut som følger: Maksimal poengsum (hhv 200 

og 400) deles på antall deltagende patruljer. Dette tallet rundes av og 

trekkes fra som følger: 

o Eksempel på Bymanøver med 32 deltagende kull:  

(200 (max poengsum)/32(ant deltagende kull)-1(førsteplass))/2 = 3,22 ~3  

1. Hjort Åsane 200 poeng. Tellende  

2. Elg Åsane 200-(3*(Plassering-1))=200-(3*(2-1))= 197 poeng. Ikke 

tellende  

3. Gås Sandviken 200-(3*(3-1))=194 poeng. Tellende  

4. Gaupe Arna 200-(3*(4-1))=191 poeng. Tellende  

5. Bjørn Arna 200-(3*(5-1))=188 poeng. Ikke tellende  

 

Premiering 

1. Plass Gavekort hos Fritid-sport på kr 2000 

2. Plass Gavekort hos Fritid-sport på kr 1000 

3. Plass Gavekort hos Fritid-sport på kr 500 
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