
Kretskonkurransen 2022

Konkurransen gjelder for hele speidergruppen, både bever, flokk, tropp, roverlag og

ledergruppen. Fokuset vil være på kretsens satsingsområder; vekst, aktivitet,

samfunnsansvar. Det vil bli premiering til  de 3 beste gruppene, og vinnerne vil få

muligheten til å stille som kretsens deltaker i flaggtoget på 17. mai det påfølgende året (merk

at dette er en mulighet, ikke en plikt).

Rapportering:

Skjer 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 vil komme et eget rapporteringsskjema for punktene som har med

vekst å gjøre ved årets slutt, som må utfylles av gruppeleder. Merk at alt må rapporteres i

skjema innen 31. januar 2023 for å telle med i konkurransen.

Spørsmål?

Kontakt kretsstyremedlem Magnus på:

magnus.skulstad@speiding.no

tlf. 401 73 636

Hovedtema Detaljer Hvem Poeng Eksempel

Vekst Gruppens vekst ila

året

(Regnes med tall

fra 31. desember

2021

sammenlignet

med 31. desember

2022)

Gruppe

(Meldes

inn en

gang,

ved

årets

slutt)

10 poeng per

prosent vekst
1

(maks 500

poeng)

Gruppe A har 10

medlemmer og får 2 til,

da har de 20% vekst,

altså 200 poeng. Gruppe

B har 100 medlemmer og

får 2 til, da har de 2%

vekst, altså 20 poeng

Vekst Gruppene med

størst vekst ila

året

Gruppe

(Meldes

inn en

gang,

ved

årets

slutt)

100 poeng til

den gruppen

med størst

prosentvis

vekst

100 poeng til

den gruppen

med størst

vekst i antall

1 Utregning skjer ved formelen:
Poeng = (Netto medlemsvekst / Medlemmer per 31.12.2021)*100*10
Netto medlemsvekst = Medlemmer per 31.12.2022 - Medlemmer per 31.12.2021
(Ved negativ netto medlemsvekst blir poengsummen 0)

mailto:magnus.skulstad@speiding.no


Vekst Innmelding av nye

medlemmer

Gruppe

(Meldes

inn en

gang,

ved

årets

slutt)

100 Alle medlemmer er

innmeldt innen en

måned etter at de har

begynt.

Hvis dette er oppfylt

kvitterer gruppeleder for

dette ved årets slutt.

Hovedtema Detaljer Hvem Poeng

Aktivitet Delta på Senk

skuldrene-kvelden til

kretsen

Ledere/rovere 100

I 2022 vil å “Delta” bety at du stiller med 1 eller flere representanter fra din

gruppe på arrangementet.

Aktivitet Dagstur i enhet/patrulje Enhet 50

Enhet = enhet bever, enhet flokk, enhet tropp og/eller patrulje, enhet

roverlag og enhet lederpatruljen. Minimum 3 deltagere per tellende enhet

Dagstur = tur med minimum 2 timer, uten overnatting.

Aktivitet Overnattingstur i

enhet/patrulje

Enhet 50 + 50 per

overnatting

Enhet = enhet bever, enhet flokk, enhet tropp og/eller patrulje, enhet

roverlag og enhet lederpatruljen. Minimum 3 deltagere per tellende enhet

Overnattingstur = tur med overnatting.

Her gis det 50 poeng per overnattingstur, i tillegg til 50 poeng per natt

man overnatter på turen.

Aktivitet Marker disse dagene;

Tenkedagen,

St. Georgsdagen,

ScoutScarfDay.

Poeng per arrangement

Gruppe 100

Hatt det som tema på et speidermøtet, og/eller markere dagen med en

aktivitet som forbindes med denne spesielle dagen.

(Formål: øke oppmerksomheten rundt disse dagene)

Aktivitet Delta på Bymanøver og VM

i speiding.

Enhet 100

Her gis det 100 poeng per enhet som deltar på hvert arrangement, men

ikke for antall patruljer/kull som deltar. Dvs. at man får 100 poeng hvis

troppen deltar, 100 poeng hvis flokken deltar og 200 poeng hvis begge

deltar, uavhengig av antall patruljer/kull som deltar. Dette skal ikke

rapporteres inn, men ses av resultatlistene til arrangementene.



Aktivitet Ta Speidersjefens

topputmerkelse for sin

enhet, poeng per pers

Speider/rover 150

Hovedtema Detaljer Hvem Poeng

Samfunnsansvar Deltagelse på

Speideraksjonen

Gruppe 150

Samfunnsansvar Deltagelse på

strandrydding/

bossrydding gjennom

BOF, BIR,  eller

lignende

Enhet

(100 poeng per

enhet som deltar)

100

Samfunnsansvar Delta i Prideparaden Gruppe 100

Samfunnsansvar Arrangere et åpent

arrangement i

nærmiljøet

Gruppe 100

Samfunnsansvar Ha et samfunnsnyttig

prosjekt i nærmiljøet

Gruppe 100

Samfunnsansvar Bidra til fred i verden Enhet

(100 poeng per

enhet som deltar)

100

Delta på arrangement som fremmer fred i verden, som f.eks.

Fredslysmarkeringen. Eller gjøre noe annet som fremmer samme

formål, f.eks. samle inn utstyr som den ukrainske ambassaden trenger,

samle penger til fredsbevarende prosjekter etc. (Speideraksjonen teller

ikke med her)


