
Velkommen til Vestlandsmesterskap i speiding 
Kollevåg friluftsområde på Askøy 

26.-28. april 2013 

 

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. 

 

Det blir Førerpatruljekonkurranse på fredagen fra 19:30 og utover. Det er derfor viktig å si ifra i 

påmeldingen om gruppen ønsker å delta med sin førerpatrulje. 

 

Program: 

Fredag 26. april:  

Innrykk fra kl 18:00. 

    Førerpatruljekonkurranse kl 19:30. 

 

Lørdag 27.april:  

   kl. 0800    Frokost 

  kl. 1000  Åpning 

 kl. 1030-1230  Praktisk I 

  kl. 1300-1530  Orienteringsløp 

 kl. 1600-1800  Middag/Praktisk II    

 kl. 1900-2000  Teori 

 kl. 2030-2130  Leirbål  

 kl. 2300             Ro på området  

  

Søndag 28.april:  

 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 

  

    

 

Pris:  

Speidere: kr 300,- pr. patrulje  

Småspeidere: kr 150,- pr. kull, kr 200,- ved påmelding manøverdagen. 

Førerpatruljekonkurranse: kr 100 pr gruppe. 

 

Påmelding til Speidersenteret (bjorgvin@kmspeider.no) innen fredag 12. april 2013. Fyll ut 

vedlagt skjema. 

 

Betalingsinfo: Betal til kontonr 9615.10.76995, og merk innbetalingen med gruppenavn og «VM». 

 

 



Speidere i tropp: 
 

Innrykk og etablering av leirområde fredag 26. 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 10.00.  

 

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 28. april med premieutdeling kl 1500. 

 

Patruljeutstyr: 

 

Leirutstyr for overnatting 

Kokeapparat etc 

Mat til patruljen for hele helgen 

Øks, sag og kniv 

Skrivesaker, surretau, kompass 

Tau til gjerde rundt leirområdet 

Patruljesærpreg 

Førstehjelpsutstyr 

Multiverktøy 

Minst tre par solbriller 

Målebånd/tommestokk 

Det dere evt måtte trenge av stokker og rajer 

 

 

Viktig informasjon om Praktisk 2: 

 

Tidsramme: 1,5 time 

Under praktisk oppgave 2 skal patruljen lage et måltid, spise og rydde opp. Måltidet skal bestå av 

middag laget av varierte råvarer og enten en forrett eller en dessert. Hele oppgaven foregår på 

patruljeområdet. Patruljen vil bli vurdert under hele oppgaven, både laging, spising og opprydding. 

Patruljen tar selv med seg nødvendige råvarer og utstyr til oppgaven. I tillegg til dette vil de få 

utdelt to ukjente grønnsaker som de skal navngi og inkludere i en eller begge rettene. Under vises 

noen eksempler på poengberegning.  

- Måltidet skal bestå av to retter 

- Middagen skal lages av varierte råvarer, helst uten bruk av ferdigprodukter (max 10 p) 

- Rett nummer to kan være enten forrett eller dessert 

- Patruljen må samarbeide under tilbereding og opprydding (max 5 poeng) 

- Ha god hygiene (max 4 p) 

- Gi en appetittvekkende presentasjon av maten 

 



Speidere i flokk/småspeidere: 
 

Fremmøte og registrering mellom 09:30 og 10:15 søndag 28. april. 

 

Avslutning er søndag 28.april med premieutdeling kl 15:00. 

 

 

Ledere: 
 

Ledere 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, 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.  

 

Alt boss må tas med hjem. Det vil ikke være anledning til å bruke bosspannene som står i Kollevåg. 

 

Dere som måtte komme med båt ber vi om at fortøyer denne på utsiden av badebøyene. Ingen båter 

skal inn i selve viken i Kollevåg. 

 

Vil du se hvor du skal være gå inn på www.bof.no  

 

 

 

Vel møtt på VM i speiding 2013! 

http://www.bof.no/

