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Tilstede: Prosjektgruppen; Petter Stenstadvold, Kenneth Nesdal, Astrid Rossow
Kretsene; Cato Bjerkeli Vesterlen Krets, Espen Garder Vestfold Krets NSF, Tore Sigmund Johannessen
Buskerud, Heidi speiderombud østre Østfold krets, Kristin Grønn-Hagen Trøndelag Krets, Tonje Sund
Øvre Buskerud, Marit Alterskjær Trøndelag krets, Espen Berg Buskerud krets, Christian Pahle
Fredrikstad krets, Knut Erling Hagen Tele-busk, Jon Arne Kristiansen Sunnmøte krets, Ingunn
Sevlejordet Buskerud krets, Hidegunn og Erik Ryvarden krets, Helene telebusk, Katrine Stensland
Rogaland Km speider, Hans Eide - Grenland krets, Helen Norland, Rogaland KM, Birgitte Bergmann
Terjesen, Romerike krets, Håkon Selnes, Oslo krets, Jarl Thore Larsen Agder krets

Kretskvalifiseringen

De kretsene som ønsket å dele informasjon om hvordan de har tenkt til å gjennomføre
kretskvalifiseringen sin snakket litt rundt hvordan de kommer til å gjennomføre, når de har valgt å
gjennomføre, hvor de kommer til å kvalifiseringen sin og hvorfor de har valgt å gjøre det på den
måten. Her et sammendrag fra de kretsene som delte.

Vesterlen og Rogaland krets: Arragerer kretskvalifisering i ny drakt under navnet ‘’Jakten på rugertronen’’. Lagt
opp kvalifiseringen som patruljehaik, arrangeres mellom 8.-25.mai. Målet var at patruljene skulle ut på tur alene
og at konkurranse-delen skal passe inn i konseptet. Patruljene har også fått 4 forhåndsoppgaver i forkant av
haiken. Kretsene ønsket å gjøre noe annet enn ‘’campingplass’’ løsning. Det er i tillegg en heldigital teoretisk
oppgave.

Vestfold krets: Arrangerer kvalifisering siste helg i mai. Delt opp patruljene i fem forskjellige løyper. Patruljene
skal ut på haik hvor de får bedømming.

Østre Østfold krets: Gjennomfører kretsbanner i tradisjonell stil, men hemmelig oppgave blir løst uken før.
Svarene blir sendt inn digitalt med google forms, skal ta spesifikke bilder.

Grenland krets: Delt opp kretsbanner i kommuner, fem kommuner med fem parallelle konkurranser. Tradisjonell
form, men hele konkurransen gjennomføres på lørdagen. Alle har like bedømmingskjemaer, utarbeidet av en
overordnet arbeidsgruppe.

Trøndelag og Trøndelag krets: Håper på å kunne møtes på tvers av kommuner. Tradisjonell
gjennomføringsmåte, men pilot på nye NM-oppgaver.

Gudbransdalen krets: Gjennomfører kvalifisering 12.juni. Tradisjonelt opplegg, men har en utfordring med at
noen grupper har lang reisevei.

Ryvarden krets: Gjennomfører heldigitalt. Patruljene må være hver for seg i et område de har funnet selv,
kretsen sender ut oppgaver og tar imot løsningene digitalt.

Sørlandet: Tradisjonell gjennomføring.

Flere var interessert i oppgavene og modellen Rogaland og Vesterlen prøver å gjennomføre i år. De som ønsker
tar kontakt med Cato i Vesterlen for få vite mer. Oppgavene kan legges i mappe på disk som alle
kontaktpersonene har tilgang til, da tar Rogaland og Vesterlen kontakt med Oda Larsen på forbundskontoret.



Plan for finalegjennomføring.

Kretskontaktene vil få tilsendt finaleoppgaven samtidig 13.juni. Oppgaven skal løses i løpet av 5 timer og
inneholde forskjellige elementer. Deler av oppgaven kan løses med internett og resten løses uten. Oppgaven
skal dokumenteres med bilder og video som skal sendes inn til bedømming av superfinale. Gjelder den beste fra
hver krets. Prosjektgruppen prøver å lage en oppgave som kan løses i mange forskjellige miljøer og med minst
mulig ekstra-utstyr.

Hvis oppgavene krever spesielt materiale skal kretskontaktene få beskjed om det i god nok tid før så de kan
skaffe dette.

Oppgaven er tenkt at patruljene skal møtes fysisk for å gjennomføre, kretsene må legge til rette for et sted
patruljene kan samles 13.juni og dommere til å dekke opp.

Det er pågående dialog med LNU angående smitteveileder som det jobbes med å lage til finalegjennomføring.

Spørsmål fra Kretsene:
- Når får vi vite hva vi trenger for å få gjennomføre oppgaven? Noe informasjon blir sendt til

patruljene, og noe blir sendt til kontaktperson/lokale dommere som må forberede oppgaven. Det
forventes at kontaktpersoner og lokale dommere holder forberedelsene hemmelig for speiderne.

- Trenger vi en egen gruppe som har som ansvar å gjøre klart til gjennomføring av
finaleoppgaven? Det skal ikke være nødvendig, men det kan være lurt for noen. Det er foskjell på de
kretsene som har kvalifisering samme helg som finalen og de som har på andre tidspunkt.

- Når på lørdagen må finalepatruljene meldes inn? I løpet av dagen, helst så fort som mulig.

- Hva gjør vi hvis en krets ikke klarer å gjennomføre kvalifisering før 13.juni? Det er håp om at alle
prøver å gjennomføre på en eller annen måte. Spørsmålet kommer til å bli grundigere diskutert av
prosjektgruppen.

Andre innspill:

Vesterlen oppfordret alle om å tenke ikke bare planlegge etter hva som er lov til å gjennomføre, men hva som er
lurt. Ha en plan-b klar og del opp i mindre grupper. Prøv å tenk litt nytt rundt hvordan man gjennomfører
kvalifisering, og tenk på hvorfor vi gjør det vi gjør.

Mange kretser syns det er utfordrene å forholde seg til stadig endrende retningslinjer fra myndighetene.

Flere var interesserte i måten Vesterlen og Rogaland hadde løst årets kvalifisering. De som er interesserte tar
kontakt med Caro Bjerkeli i Vesterlen krets, han kan kontaktes på cato.bjerkeli@speiding.no

Det har blitt sendt inn en sak til SPF angående mulig utsettelse av finalen, men de har ikke svart det ut enda.
Prosjektgruppa har ikke selv mulighet til å utsette eller avlyse arrangementet. Alle kretsene forholder seg til at
finalen er 13.juni. Hvis det skulle komme en mulighet til å utsette så skal det ikke ha noe å si for de kretsene som
allerede har klart å avholde kvalifisering, men det kan bli lettere for de kretsene som hører til i de strengest
regulerte områdene. Kretskontaktene får beskjed så raskt som mulig når SPF har tatt en beslutning.

- Det var reaksjoner på at det var for kort varsel på at det kunne komme en utsettelse. Det er også mange
nok andre arrangementer som er utsatt til etter sommerferien.

Flere kretser har tenkt plan-b rund gjennomføring, og mange har funnet digitale måter å gjennomføre på som
ikke krever at mange samles på et sted, men at patruljer kan sitte for seg selv.


