Korpsbannerkonkurranse 2019-2020
Formål: Korpsbannerkonkurransen skal bidra til å øke aktiviteten i
korpset samt at speiderne skal få et tettere nettverk innad i
Metodistkirkens speiderkorps. Konkurranseinnholdet gjøres
tilgjengelig rimelig tid slik at man kan planlegge konkurransen inn i
enhetenes semesterplaner og dermed bli en naturlig del av det
daglige speiderarbeidet.
Gjennomføring: Den nye korpsbannerkonkurransen vil gå fra januar 2019 til neste
korpsting, vår 2020.
• På korpstinget vil det bli satt av en økt til gjennomføring av en finale (inntil 250
poeng).
• På et av pefftreffene (fortrinnsvis et på høsten) som arrangeres i regi av korpset
vil deler av programmet bli satt av til korpsbannerkonkurransen (Inntil 250
poeng). Dette elementet kan velges å fjernes hvis peffutvalget i samråd med
styret finner ut at det er mer ressursfornuftig å ikke bruke tid på
korpsbannerkonkurranse på et pefftreff.
• Andre tellende elementer:
- Hver enhet til en gruppe vil hvert år eller semester få en større oppgave som
skal gjennomføres innen en gitt tidsperiode (Inntil 250 poeng)
- Poeng for fordypningsmerker tatt i gruppe (inntil 250 poeng)
- Forhåndsoppgave til finale (Inntil 250 poeng).
Disse enhetene er med i konkurransen (hvis gruppen ikke har en av disse enhetene ta
kontakt):
• Småspeidere
• Tropp
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Oppgaver som skal gjennomføres i gruppa fra 1. januar 20191. desember 2019
For småspeidere: Lage handlenett (et handlenett pr påbegynte 3 småspeider)
Poeng: 100 poeng hvis alle handlenettene er laget.
Dokumentasjon: Video av prosess og sluttresultat sendes + bilder av sluttresultat.
Maks 5 min video og 10 bilder.
Lederhjelp: Ledere kan assistere der det er behov
For tropp: Pionering. Hver patrulje skal lage en selvbærende bro av rajer ingen andre
materialer skal benyttes for å holde broen.
Oppskrift: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/selvbaerende-bro/
Poeng: 150 poeng er maks pr tropp.
Poengene for troppen beregnes etter følgende formel: Troppens poeng = (Poeng
patrulje 1 + Poeng patrulje 2 + Poeng patrulje n…) / n antall patruljer
Det er altså gjennomsnittspoengsummen til de deltagende patruljene i troppen som blir
troppens poengsum.
Poengsummen beregnes som under:
- 100 poeng for gjennomført
- 25 poeng for film som viser at patruljen kan gå over broa uten at den går i stykker
- 50 poeng for dramatisering av eventyret bukkende bruse, hvor broa brukes som
hovedelementet i eventyret,
Vurdering: Video av prosess og sluttresultat sendes + bilder av sluttresultat.
Maks 10 min video og 10 bilder.
Lederhjelp: hjelpe til med å legge en plan for bygging.
Video og bilder av oppgavene sendes til Julie på julieaaseb@hotmail.com eller lastes
opp på gruppens dropbokskonto.
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Fordypningsmerker tatt i gruppa fra 1. januar 2019 - 1. mars 2020
Totalt mulig å få inntil 250 poeng for dyktighetsmerker tatt i gruppa
-

25 poeng pr fordypningsmerke, tatt av minst 80% av flokkens medlemmer (Det
kan oppnås inntil 100 poeng)
25 poeng pr fordypningsmerke, tatt av minst 80% av troppens medlemmer (det
kan oppnås inntil 150 poeng

Innrapportering av merker gjøres innen 1. mars 2020 i følgende skjema:
https://goo.gl/forms/EvK6rhl1pnzLa7pf2 (Merker kan innrapporteres fortløpende)

___________________________________________________________________
Forhåndsoppgave (250) poeng, blir offentliggjort 01.12.2019
Lykke til ☺
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