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Aftenbladets øks 2015
Velkommen til årets store dyst mellom speiderne i Stavanger for alle speidere i flokk og
speidere i tropp. Konkurransen finner sted på Mosvangen camping torsdag 23. april mellom kl
1700 og 2000. Oppdagere, stifinnere og vandrerer fra Bekkefaret speidergruppe skal delta.
I fjor deltok over 50 patruljer – og arrangøren håper det blir like mange i år. Her skal det
konkurreres hvor premien er en flott speiderkniv til alle vinnerne samt ”Aftenbladets øks” til den
beste vandrerpatruljen (konkurranse D). Eget merke til alle som deltar.
Tidsplanen er viktig å følge: Fra kl.16.45 – Registrering (forhåndspåmelding ikke
nødvendig)
Kl.17.15 - Åpning og konkurransestart Ca.
kl.19.45 - Avslutning med premieutdeling
Konkurranse A – Speidere opp til 4.klasse
10 poster (livline, tauverk, Kims lek, førstehjelp, flagg/stjerner, natur, ballkast,
speiderkunnskap, dyr/fugler og balanse)
Konkurranse B – K/M speidere opp til 5.klasse 10 poster
10 poster (livline, tauverk, Kims lek, førstehjelp, flagg/stjerner, natur, ballkast,
speiderkunnskap, dyr/fugler og balanse)
Konkurranse C – felles opp til og med 7.klasse
4 oppgaver (orientering/lokalkunnskap, tauverk, livline, natur/friluftsliv)
Konkurranse D – felles opp til og med 10.klasse
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4 oppgaver (orientering/lokalkunnskap, tauverk, livline, natur/friluftsliv)
Ta med: speiderskjerf, speiderskjorte (hvis du har), nistepakke, varmt å drikke, votter, lue og
noe å sitte på. Ekstra klær og regntøy er en fordel ved ”dårlig vær”.
Alle deltakerne får deltakermerke som kan sys på speiderskjorten/skjerfet.
Det er forbudt å
bruke mobiltelefon under konkurransen!
I konkurranse A og B kan voksne følge med rundt i løypen, men SKAL IKKE være med
speiderne inn på selve postområde.
Med hilsen for lederne,
Ole - 906 44 352
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