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I speideren er vi vanligvis ikke opptatt av å 
konkurrere...

.. Men en gang i året gjør vi et unntak: 

• Kretsbannerkonkurransen er 
“Kretsmesterskap i speiding” 
 

• Den beste patruljen vinner kretsbanneret 
(derav navnet)
 

• De 5 beste patruljene fra hvert forbund 
(NSF og KM) går videre til NM i speiding 
som normalt arrangeres senere samme år. 

Hva er egentlig Kretsbannerkonkurranse?
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Riska har sterke tradisjoner i KBK
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Så hvordan blir KBK gjennomført? 

• KBK blir gjennomført en helg, og speiderne blir inndelt i patruljer 
 

• Speiderne må gjøre alt selv, uten hjelp fra ledere/voksne. 
 

• De blir normalt vurdert på en rekke kriterier
 Teori (100 oppgaver)
 Orientering 
 Matlaging 
 Område (telt, hygiene, orden ++) 
 Praktisk oppgave 
 Samarbeid (generelt og i alle oppgaver) 



5



6

I år blir konkurransen annerledes

• Vi får ikke lov til å samle hele kretsen i ett arrangement

• Ett arrangement per speidergruppe 
 

• Vi går derfor på haik i vårt eget nærområde 
 

• Speiderne går patruljevis uten ledere ett døgn og overnatter ute (telt, tarp, 
hengekøye)

• De løser oppgaver underveis på haiken
● Vi kjenner ikke oppgavene enda 

 
• En leder vil følge dem underveis som dommer og vurdere dem 

• Men lederen skal ikke hjelpe dem – verken med oppgavene eller med å 
pakke sammen soveposen. 
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Viktige punkter

• KBK er kjekkest for de som vil være med og konkurrere

• Speideren må være klar over og motivert for det som venter 
 Ha det gøy på tur!
 Gå på haik hvor patruljen klarer seg alene 
 Samarbeide godt med de andre i patruljen 
 Bære sekk og gå ett stykke 
 Ikke få hjelp av voksne 
 Bli vurdert i de ulike disiplinene
 Løse oppgavene - som blir utdelt når det nærmer seg 

 
• “Stress – men kjempegøy” er den vanligste uttalelsen om KBK 
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Forhåndsoppgaver

• 1. Lage kokeapparat av hermetikkbokser
● Skal brukes til å tilberede mat på haiken 

• 2. Kalk og logg 
● Føre «haikelogg” underveis på haiken 
● Tegne av kartet 

• 3. Tørking av mat 
● Patruljen skal lære å tørke maten som de skal ha med deg på haik!

• Patruljene må møtes på egenhånd før turen for å gjøre disse oppgavene

• Vi har en veldig erfaren patrulje og en uerfaren patrulje 
● Vi kommer til å gi en del bistand til de som er uerfarne 
● De erfarne og eldste klarer planleggingen selv 
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Utstyr og pakking

• Riktig utstyr og pakking er viktig for at det blir en kjekk tur 

• Velg riktig sekk (se senere slides) 

• Ha riktig sovepose

• Pass på totalvekta 

• Pakk absolutt alt vanntett 

• Vi har utstyr til låns for de som har behov 
● Noe på Hauatun og vi leier gratis fra frilager.no
● Gi beskjed i god tid!
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Valg av sekk for overnattingstur

• Å velge riktig sekk er noe av det viktigste du gjør med tanke på tur-utstyr 
• Spesielt for de litt større som går langt med oppakning

• Feil sekk gjør at:
• ..det blir mye tyngre å bære utstyret med seg 

• ..man blir raskere sliten 

• ..man får vondt og kan skade ryggen 

• ..turgleden ødelegges 

• Foreldre: prøv selv med en dårlig sekk med 20-30kg last 
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Rygglengde – barnesekk vs voksensekk

35 liters tursekk for barn
Lav og justerbar rygglengde

35 liters dagstursekk for voksne
Høy og fast rygglengde
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Plass, lommer og funksjoner 
Toppreimer 
For feste av liggeunderlag, sovepose, telt etc 

Topplokk
Bør ha utvendig og innvendig lomme. Bør ha 
lange strammestropper og god plass under lokket

Sidelommer
Praktisk for småting 

Festepunkter
For feste av ekstra utstyr ++

Åpning i bunn (og evt. todelt hovedrom)
Veldig praktisk for å få tak i det som ligger i 
bunn av sekken

Festereimer
For feste av liggeunderlag, sovepose, telt etc 

Hoftebeltelomme, stikklommer, regntrekk,
snølås, refleks ++
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Hvor stor sekk? 

Avhenger av speiderens kroppsbygning og hvilke turer man 
ønsker å være med på. 

Generell anbefaling: 

• Småspeider: 30-45 liter 
• Utvalget her er dårlig hvis du skal ha justering av 

rygglengde

• Speider: 40-70 liter 

• Rover/voksen: 65-100 liter 
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Mine anbefalinger for speidere 8-13 år 

Osprey Jib 35 
Osprey Ace 38 (ny modell)

Osprey Ace 48
Osprey Ace 50 (ny modell)

begge har samme 
gode og justerbare
bæresystem
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Pakking av sekk

• Ingen sekker er vanntette 
• Bruk pakksekk eller søppelpose 

• Del opp i flere samleposer 
• Så lite som mulig hengende utpå sekken 
• Helst soveposen oppi sekken – utpå hvis du må 
• Spar plass med komprimeringstrekk 
• Bruk utvendig regntrekk 
• Pakk sekken selv 
• Det du trenger først, øverst 
• Regnklær, lommelykt, førstehjelp, skift++ lett tilgjengelig. Bruk 

sidelommene 
• Fordel vekten jevnt på begge sider av sekken

• HUSK: Sett av plass til felles utstyr
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Pakking av sekk



17

Sovepose 
• Det er veldig individuelt hvor fort man fryser når man sover 

• Temperaturmerking (EN 13537) er høyst veiledende og gjelder ikke barn

• Merk: Eldre soveposer har en mye mer optimistisk merking

• Se på vekta: Mindre enn 2kg: tåler neppe minusgrader. 

• Kjøp heller litt for varm, enn litt for kald sovepose

• Merk at liggeunderlaget har mye å si for kuldetoleransen i en sovepose (mer senere)

• Tropp som deltar på høsthaik bør ha en sovepose hvor man sover komfortabelt i et par minusgrader

• Dunsoveposer isolerer best og er lette, men er svinedyre og isolerer dårlig når de er våte

• Ikke kjøp for stor sovepose (spesielt småspeidere) 

• Grønn = komfortsone for kvinner 

• Gul: De fleste menn holder varmen,
        kvinner og noen menn vil fryse 

• Rød: Risiko, fare for nedkjøling, 
kvinner tåler 6 timer i denne
sonen
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Takk for meg!

Mer info om utstyr: https://www.riskaspeider.no/speiding/utstyr/
•
• Spørsmål? 
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