
   
 

KBK 2021 – Kampen om Rygertronen 

 VELKOMMEN TIL 
KBK 2021 –  
Kampen om Rygertronen  
 
 
FOR SPEIDERE I 
 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere og Vesterlen krets av Norges speiderforbund 
 

 
Din patrulje er 1 av 45 påmeldte patruljer hvorav 17 patruljer fra Rogaland KFUK-KFUM-
speidere og 28 patruljer fra Vesterlen krets. I perioden 8. – 25. mai 2021 skal patruljer på tur i 
skog og mark og ha det GØY.    
Kampen om Rygertronen er og en kvalifisering til NM i speiding. Her vil fem patruljer 
kvalifisere seg til NM i speiding. 

 

 

SIKKERHET 

- Fått godkjent haikerute av leder.  

- Patruljen skal ha gjennomført risikovurdering. 

 

BILDER 

I løpet av helgen vil blir det tatt bilder av patruljen. Bildene skal brukes til bedømming av oppgavene. 
De kan og bli lagt ut på  Facebook samt bli benyttet i speiderblad.  

 
 
PATRULJE TAR MED: 

• telt/tarp/hengekøyer  

• mat for 24 timer på haik  

• kokeutstyr (til matlaging) - selvlaget kokeapparat ihht forhånddoppgave eller annet. 

• fyrstikker 

• patruljens førstehjelpsutstyr 

• patruljesærpreg 

• ullgarn (gjerne flere farger) 

• Nål – nålhodet må passe til garnet 

• Skrivesaker 

• Rød tusj  
 
Det kan være lurt å ha med seg spritservietter eller lignende med tanke på håndhygiene. 
 
 
 
 



KBK  2021 – Kampen om Rygertronen 

FORSLAG TIL PERSONLIG PAKKELISTE 

• Ryggsekk med passe volum til innhold. Sjekk at den passer til ryggen. 

• Sovepose 

• Liggeunderlag  

• Toalettsaker (kun nødvendig) 

• Litt toalettpapir  

• Speiderkniv/spikkekniv  

• Tallerken, kopp, bestikk 

• Drikkeflaske 

• Kart og kompass 

• hodelykt 

• Regntøy (jakke og bukse) 

• Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport) 

• Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift 

• Sokker med mye ull og god passform + ekstra skift 

• Ullgenser/jakke eller tynn dunjakke 

• Lue 

• Ullvotter eller andre vanter/votter som er varme selv når de er våte 

• Fjellstøvler og gjerne gamasjer 

 

 

Ved avgang haik vil patruljen få utdelt 1 pakke og 2 konvolutter fra følgeleder! 

 

Lykke til! 

 

 

 

 

hilsen  

KBK-komiteen 2021 

 

Geir, Katrine, Cato, Heidi og  

Helen 

 

 


