Askim Speidergruppe
Eventyrlig Speiding i over 100 år

Kretskonkurranse tropp 2018 27.-29. april
KK tropp er en konkurranse for alle troppsspeidere i Øste Østfold Krets. De konkurrerer patruljevis i
forskjellige speideraktiviteter og blir målt på blant annet samarbeid og kunnskap. Dette er et sted for
speiderne å vise hva de kan, samtidig som de møte mange andre speidere fra kretsen. De 3 beste
patruljene (av ca 32) i Østre Østfold går videre til NM i speiding. Vanlige patruljer kan ikke motta hjelp fra
lederne sine under konkurransen og de planlegger mat og utstyr selv. Man kan meldes på som aspirantpatrulje og da vil de få hjelp av en leder, men kan ikke komme til NM.
Patruljene skal planlegge alt selv (med kvalitetssikring fra ledere), så det er opp til speiderne å få med
seg informasjon fra møter selv. Det må være minst tre fra en patrulje for at patruljen skal kunne være
med. Les mer om KK tropp på kretsens websider www.ook.no
Tid: 27. april 18:00 til 29. april ca kl 15:30
For hvem: Alle speidere i troppen med betalt medlemskap i NSF for 2018.
I år er KK tropp ved Tunevannet i Sarpsborg, så vi trenger hjelp med kjøring. Fyll ut
info om dette på påmeldingen som du finner på websidene våre.
Påmelding må skje innen 12. april kl 22:00
PS! Mange speidere drar på KK hovedsakelig for å treffe gamle og nye venner,
ikke for å vinne. Patruljen kan selv bli enige om de vil satse på å vinne eller
bare delta.
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