Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet
for postmannskapene hvordan denne posten skal fungere
og hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.
Hva er oppgaven
Oppgaven er å sette sammen en tidslinje. Speiderhistoriske begivenheter skal plasseres på sin rette
ledige plass på tidslinjen.

Dommerbehov
På denne posten er det behov for 15 dommere.

Postgjennomføring
1. Postansvarlig blåser i fløyten for å indikere at posten starter.
2. Patruljene får 30 minutter på seg til å klippe opp de 25 speiderhendelsene og lime de på riktig plass på
tidslinjen.
3. Mens speiderne utfører posten sjekker dommeren sine 2 patruljer og fyller ut poengskjema for Patruljedrift Samhold og miljø
4. Når patruljen er klar til innlevering av oppgaven reiser PF seg og leverer tidslinjen til nærmeste dommer.
5. Postansvarlig vil rope opp når det er 10 minutter igjen, 5 minutter igjen og 1 minutt igjen
6. Når dommeren blåser i fløyta, leverer PF fra seg sin tidslinje til sin dommer.
7. Før patruljen går fra posten skal de få vite hvilken poengsum de har fått.

Bedømming
1. Speiderne leverer sin ferdige tidslinje.
2. Når dommeren blåser i fløyta, leverer PF fra seg sin tidslinje til dommer.
3. Dommer retter tidslinjen og før patruljen går fra posten skal de få vite hvilken poengsum de har fått.

Tid patruljene har til disposisjon
På rundløypen brukes 45 minutter på post. 30 minutter av disse benyttes til postløsing. 15 minutter brukes til
gjennomgåelse og vising av resultater. Patruljene blir ledet av en dommer til neste post. De har da litt under 15
minutter til forflytting.

Tillatte hjelpemidler
På denne posten kan dere bruke saks og lim.

Rundløype - Speiderhistorie - Fasit

Oppgavenummer
1.

År
1907

2.

1908

3.

1911

4.

1912

5.

1920

6.

1920

7.

1921

8.

1923

9.

1931

10.

1941

11.

1941

12.

1945

13.

1949

14.

1952

15.

1957

16.

1967

Svar
1. August: Lord Baden Powell samler 20 gutter til føste speiderleir på
Brownsea Island. (Kilde: An offical history of Scouting, 2006)
15. januar: Første del av ’Scouting for Boys’ av Baden-Powel blir publisert i
Storbritanlia. Dette var første av totalt seks deler av boken som kom samlet
første gang i mai samme år. (Kilde: An offical history of Scouting, 2006)
25. mars: Norsk Speidergutt-Forbund stiftes og speidingen starter offisielt i
Norge. Første formann er Christian Dons. (Kilde: Speidermuseet sitt
Speiderleksikon.)
30. oktober: Lord Robert Baden-Powell og Olave St Clair Soames gifter seg i
hemmelighet for å unngå pressen. (Kilde: Wikipeidia.org)
30. juli – 8. august: Første Verdensspeiderleir i Olympia, London,
Storbritannia med 34 nasjoner (inkl Wales, England, Scotland, Gilbraltar),
deriblant Norge tilstedet. (Kilde: An offical history of Scouting,
2006/wikipedia.org)
3. november: Norges KFUK-Speidere stiftes og Margrethe Parm oppnevnes
til ”Speiderchef”. (Kilde: Ja, jeg vil! Norges KFUK-Speidere 1920-90, 1990)
1. juli: Norsk Speiderpikeforbund stiftet med Brit Taraldset som første
landsjef. (Kilde: Speidermuseet sitt Speiderleksikon/50 år med Norsk
Speiderpikeforbund 1971)
12 april: Kandersteg International Scout Center etablert i Sveits som det
første Verdenspeidersenteret etter godkjenning av Lord Baden-Powell. Han
fant stedet for sin ”permanente speiderleir”. (wikipedia.org/ Kandersteg
International Scout Center - Historical fact sheet)
29. juli – 8. august: Første World Rover Moot (verdenspeiderleir for rovere)
arrangeres på Kandersteg internasjonale speidersenter i Sveits. 3000 rovere
fra 20 land møtes. (Kilde: wikipedia.org/Kandersteg International Scout
Center - Historical fact sheet)
8. januar: Lord Baden-Powell dør i Kenya. (Kilde: An offical history of
Scouting, 2006)
11. september: Tyskerne forbyr speiderarbeid i Norge som en del av sin
okkupasjon av landet under 2. verdenskrig. Speiderbevegelsen blir offesielt
oppløst og speiderskjorter må innleveres. (Kilde: 50. år med Norges KFUMSpeidere 1997/50 år med Norsk Speiderpikeforbund 1971 )
28. juni: Norges KFUM-speidere stiftes. (Kilde: 50. år med Norges KFUMSpeidere 1997)
1.-12. august: 4. World Rover Moot arrangeres i Norge og Skjåk. Foreløpig
første og eneste gang i Norge med2500 rovere fra 40 land møtes. (Kilde: An
offical history of Scouting, 2006/ Speidermuseet sitt Speiderleksikon)
14. juni: St. Georgs Gildene ble stiftet i Norge. St.Georgs Gildene er en
organisasjon som ble stiftet for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen
eller starte på speidervegen. (Kilde: Speidermuseet sitt Speiderleksikon/
sggn.no)
1. august: 9. Verdenspeiderleir, 6. Rover Scouts Moot makere jubileet for 50
år for speiding i verden. (Kilde: An offical history of Scouting, 2006)
Norges KFUM-speidere arrangerer første utgave av patruljeførerkurset

Oppgavenummer

År

17.

1975

18.

1977

19.

1978

20.

1981

21.

1989

22.

2003

23.

2006

24.

2007

Svar
Norsk Roland eller modell fra danske KFUM-speiderne sitt Rolandkurs.
(Kilde: 50. år med Norges KFUM-Speidere 1997)
29. juli - 7. august: Den 14. verdensspeiderleir i historien arrangeres i Norge
og Lillehammer. Foreløpig første og eneste gang i Norge og med haik for
første gang på verdenspeiderleir. 17 559 deltagere fra 94 land. (Kilde: An
offical history of Scouting, 2006/Wikipedia.org/ Speidermuseet sitt
Speiderleksikon)
25. juni: Olave Baden-Powel,l Lord Baden-Powel sin kone dør. (Kilde:
Wikipeidia.org)
23. april: Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund slår seg
sammen til Norges Speiderforbund. (Kilde: Speidermuseet sitt
Speiderleksikon.)
5. – 11. august: Første landsleir i Norges Speiderforbund arrangeres på
Åsnes, Hedemark. (Kilde: Speidermuseet sitt Speiderleksikon.)
Norges Speiderforbund arrangerer første NM i Speiding på Nesodden.
(Kilde: Wikipeidia.org)
11. oktober: Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere fusjonerer og
Norges KFUK-KFUM-Speidere stiftes under Fusjonsfestivalen i Stavanger.
(Kilde: Km-speiderne.no)
29. juli – 5. august: Første landsleir i Norges KFUK-KFUM-Speidere
arrangeres på Røros, Sør-Trøndelag. (Kilde: Speidermuseet sitt
Speiderleksikon.)
1. august: Sunrise Ceremony markerer 100 års jubileet for speiding i Verden
under den 21. Verdensspeiderleiren som ble arrangert i Hylands Park ved
byen Chelmsford i Storbritannia. Leiren var fra 27. juli til 8. august med 38
074 speidere fra 158 land. (Kilde: wikipedia.org)

25.

2009

12. juni – 14. juni: Første felles NM i Speiding for både Norges KFUK-KFUMSpeidere og Norges Speiderforbund. (Kilde: wikipedia.org)
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Hva er oppgaven
Komiteens oppgave i år er en oppgave hvor dere skal plassere en rekke speiderhistoriske begivenheter i
riktig rekkefølge.

Utstyr utlevert på posten
 Tidslinje
 Liste med speiderbegivenheter

Postgjennomføring
1. Patruljene setter seg ned på instruks fra dommeren.
2. Så snart postansvarlig har gitt sine instruksjoner får patruljene utdelt sine oppgaver og sin tidslinje. Patruljene
kan starte med oppgaven umiddelbart.
3. Speiderbegivenhetene skal klippes ut og limes på tidslinjen i riktig rekkefølge og på riktig årstall.
4. Postansvarlig vil rope opp når det er 10 minutter igjen, 5 minutter igjen og 1 minutt igjen før tiden er ute.

Bedømning
1. Dommer retter tidslinjen
2. Før patruljen går fra posten skal de få vite hvilken poengsum de har fått.

Tid patruljene har til disposisjon
På rundløypen brukes 45 minutter på post. 30 minutter av disse benyttes til postløsing. 15 minutter brukes til
gjennomgåelse og vising av resultater. Patruljene blir ledet av en dommer til neste post. De har da litt under 15
minutter til forflytting.

Tillatte hjelpemidler
På denne posten kan dere bruke saks og lim.
Skulle dere være usikre på om noe er tillatt så ta kontakt med postansvarlig. Postansvarlig vil kontakte
hoveddommer.

1.-12. august: 4. World Rover Moot arrangeres i Norge og Skjåk. Foreløpig
første og eneste gang i Norge med2500 rovere fra 40 land møtes.

8. januar: Lord Baden-Powell dør i Kenya.

5. – 11. august: Første landsleir i Norges Speiderforbund arrangeres på
Åsnes, Hedemark.

29. juli – 5. august: Første landsleir i Norges KFUK-KFUM-Speidere
arrangeres på Røros, Sør-Trøndelag.

25. mars: Norsk Speidergutt-Forbund stiftes og speidingen starter offisielt i
Norge. Første formann er Christian Dons.

14. juni: St. Georgs Gildene ble stiftet i Norge. St.Georgs Gildene er en
organisasjon som ble stiftet for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen
eller starte på speidervegen.
1. August: Lord Baden Powell samler 20 gutter til føste speiderleir på
Brownsea Island.

1. august: Sunrise Ceremony markerer 100 års jubileet for speiding i Verden
under den 21. Verdensspeiderleiren som ble arrangert i Hylands Park ved
byen Chelmsford i Storbritannia. Leiren var fra 27. juli til 8. august med 38
074 speidere fra 158 land.
25. juni: Olave Baden-Powel,l Lord Baden-Powel sin kone dør.

15. januar: Første del av ’Scouting for Boys’ av Baden-Powel blir publisert i
Storbritanlia. Dette var første av totalt seks deler av boken som kom samlet
første gang i mai samme år.
29. juli – 8. august: Første World Rover Moot (verdenspeiderleir for rovere)
arrangeres på Kandersteg internasjonale speidersenter i Sveits. 3000 rovere
fra 20 land møtes.
29. juli - 7. august: Den 14. verdensspeiderleir i historien arrangeres i Norge
og Lillehammer. Foreløpig første og eneste gang i Norge og med haik for
første gang på verdenspeiderleir. 17 559 deltagere fra 94 land.
11. oktober: Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere fusjonerer og
Norges KFUK-KFUM-Speidere stiftes under Fusjonsfestivalen i Stavanger.

30. oktober: Lord Robert Baden-Powell og Olave St Clair Soames gifter seg i
hemmelighet for å unngå pressen.

30. juli – 8. august: Første Verdensspeiderleir i Olympia, London,
Storbritannia med 34 nasjoner (inkl Wales, England, Scotland, Gilbraltar),
deriblant Norge tilstedet.
3. november: Norges KFUK-Speidere stiftes og Margrethe Parm oppnevnes
til ”Speiderchef”.

1. juli: Norsk Speiderpikeforbund stiftet med Brit Taraldset som første
landsjef.

1. august: 9. Verdenspeiderleir, 6. Rover Scouts Moot makere jubileet for 50
år for speiding i verden.

28. juni: Norges KFUM-speidere stiftes.

12. juni – 14. juni: Første felles NM i Speiding for både Norges KFUK-KFUMSpeidere og Norges Speiderforbund.

12 april: Kandersteg International Scout Center etablert i Sveits som det
første Verdenspeidersenteret etter godkjenning av Lord Baden-Powell. Han
fant stedet for sin ”permanente speiderleir”.
11. september: Tyskerne forbyr speiderarbeid i Norge som en del av sin
okkupasjon av landet under 2. verdenskrig. Speiderbevegelsen blir offesielt
oppløst og speiderskjorter må innleveres.
Norges KFUM-speidere arrangerer første utgave av patruljeførerkurset
Norsk Roland eller modell fra danske KFUM-speiderne sitt Rolandkurs.

Norges Speiderforbund arrangerer første NM i Speiding på Nesodden.

23. april: Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund slår seg
sammen til Norges Speiderforbund.

