
 

 

Invitasjon til Storjordhelga 2021  

Kretskonkurranse og påfølgende NM i speiding 

Alle speidertropper i Salten og Helgeland krets inviteres herved til å stille med patruljer og 

delta på årets kretskonkurranse helgen 11. – 13. juni. Konkurransen finner som vanlig, sted 

på Skogvoktergården på Storjord i Saltdal kommune. 

Som tidligere vil det parallelt gjennomføres Småspeiderdagan samme helgen. 

På grunn av pandemien kommer også årets kretskonkurranse til å fortone seg litt annerledes 

enn vanlig. Det kommer selvfølgelig til å være stort fokus på smittevern både i planleggingen 

og gjennomføringen av dette arrangementet, og vi har klare retningslinjer å forholde oss til.  

Dette vil gi oss trygge rammer for å kunne gjennomføre et flott arrangement.  

En annen konsekvens er at de som kvalifiserer seg til å delta på NM i kretsene ikke vil måtte 

reise avgårde for å delta på et nasjonalt NM-arrangement som tidligere.  

I år vil søndag 13. juni gå med til å arrangere NM i speiding lokalt i kretsene etter nasjonale 

opplegg. Dermed må kretskonkurransen være ferdig på lørdag.  

På grunn av den pågående pandemien ber vi om at alle besøk i leiren bør unngås denne 

gangen. Vi vet det er hyggelig å få foreldre og andre innom på besøk, men ber om forståelse 

for at dette dessverre må unngås på nåværende tidspunkt.  

 

Fredag 11. møtes vi alle på Skogvoktergården på Storjord. Vi er der fra kl. 18.00. 

Alle påmeldte patruljer vil få utdelt hvert sitt område. På dette området skal patruljen bo på 

hele helgen.  

For gjennomføringen av kretskonkurransen gjelder deltakerreglementet for NM i speiding.  

Deltakende patruljer (og ledere) er selv ansvarlige for å sette seg inn i deltakerreglementet.  

Reglementet finner dere på denne adressen: http://www.nmispeiding.no/wp-

content/uploads/2016/02/NM-i-speiding-deltagerreglement-vedtatt-8feb2017-1.pdf  

Oppgavene under kretskonkurransen består i grove trekk av følgende:  

• Teoretisk oppgave (100 spørsmål) 

• praktisk oppgave 

• orientering (løp og teori) 

• rundløype, som består av disse 4 delene: førstehjelp, naturkjennskap pionering og 

hemmelig oppgave (arrangørvalgt) 

• Patruljedrift, som består av: matlaging (varmmåltid), patruljeområdet (hygiene og 

orden), samhold og miljø. 
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En patrulje defineres i konkurransesammenheng som en patrulje på 

mellom 3 og 8 speidere.  

Vi gjør for ordens skyld oppmerksomme på at elektroniske hjelpemidler som mobiltelefon, 

nettbrett, digitalkamera, mp3-spiller og lignende ikke er tillatt å besitte under konkurransen, 

med mindre arrangør har oppgitt dette. Overtredelse kan medføre poengtrekk eller 

diskvalifikasjon. Dette gjelder uansett om hjelpemidler er brukt eller ikke.  

Det pålegges hver enkelt speidergruppes ledere å bistå sine egne speidere med å oppbevare 

slike hjelpemidler mens konkurransen pågår! 

Alle deltakende patruljene må selv finne ut hva de tenker å tilberede under oppgaven i 

matlaging og ta med ingrediensene selv. Mat, lavvo/telt og utstyr tas med av hver enkelt 

patrulje. 

Dere vil få nærmere informasjon om eventuelt utstyr/verktøy dere bør ta med for å bruke i 

konkrete oppgaver når det begynner å nærme seg Storjordhelga.  

Søndagen setter vi av til å arrangere NM i speiding for de patruljene som kvalifiserer seg til 

dette i løpet av helgens kretskonkurranse. 

Påmelding til dette arrangementet gjør dere direkte i medlemssystemet. Påmeldingsfrist er 

satt til tirsdag 2. juni. 

Hvis det er noe dere lurer på, ta gjerne kontakt!  

Dere når meg på e-post: johanhj@signalbox.no eller tlf. 481 20 252. 

 

Vi møtes på Storjord til ei fantastisk helg og mange flotte speideropplevelser! 

 

Med vennlig speiderhilsen, 

Johan Hals Jørgensen 

leirsjef og gruppeleder 1. Rognan 

mailto:johanhj@signalbox.no

