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Sist helg var det igjen tid for Kalvøya-dagen, Årets store samling for småspeiderne i Asker og
Bærum.
Kretsstyret v/Lise Lund-Larsen hadde gjort grundige forberedelser og vært kreativ i utvikling
av nye oppgaver. Oppgavene falt i smak både hos småspeiderne og deres ledere. De var enkle
å bedømme for dommerne, og det ble derfor en rettferdig konkurranse.

Åpningsinfo

Været var også på speidernes side i år. Da første speider kom over broen til Kalvøya, slutte
det å regne, solen kom frem og det ble en fantastisk dag. Verre var det for de som klargjorde
oppgavene tidlig om morgenen – da regnet det kraftig.
Hele 14 småspeidergrupper deltok i år med nesten 80 småspeidere totalt. Årets program var
en kombinasjon av gamle faste og nye spennende aktiviteter. Den kjente skattejakten var med
i år også, dog men en ny vri. En form for skattejakt-staffett.

Skattejakt

Skattejakt

Etter konkurransen, og før premieutdeling var det tautrekkingskonkurranse mellom
småspeidere og deres mammaer.
Dommeren var veldig rettferdig, og alle småspeiderlag vant suverent over mammaer. (Ett
mammalag ble diskvalifisert for å trekke for fort…). Alle mammaene fikk som trøstepremie
”bli-sterk” piller. Pappaene fikk i utgangspunktet kun lov til å heie på mammaene, men etter
mye mas fra dem, ble det tilslutt en kamp mellom samtlige speidere og pappaene. Pappaene
vant knepent, mot slitne småspeidere…
Konkurransen hadde i år 7 poster fordelt på rød og blå løype.
Kart og kompass, livlinekast, førstehjelp, dyrespor, naturkjennskap. knuter,
samfunnskunnskap.
På en av postene lå det bæsj fra flere av dyrene i skogen. Oppgaven var å finne ut hvilket dyr
har laget denne bæsjen. Knuteoppgaven var heller ikke så veldig lett. Patruljen hadde to tykke
lange tau, hvor en speider holdt i hver sin ende (4 endestykker). Småspeiderne skulle sammen
lage en båtmannskop uten at speiderne slapp taket i tauene. Under førstehjelpsoppgaven var
en av oppgavene og fortelle hom innholdet i førstehjelpsvesken, og hvordan innholdet nyttes.

Samfunnskunnskap

Livlinekast

Dyrenes bæsj

Knute på tråden

Innsatsen fra småspeiderne, var også i år meget god. Det er artig å gå rundt å se på deres
oppgaveløsning. En blir ikke så lite imponert over hvilke kunnskaper småspeiderne besitter.
Dette lover godt for rekrutteringen til speidertroppene i kretsen.
Vinner av Kalvøyaskinnet (NSF): 1.Skougum, aspiranter
Vinner av Kalvøyaskinnet (K/M): Askerspeiderne, jenter
Vinner av KFUK Meiseskjoldet (2.plass K/M): Askerspeiderne, gutter & Holmen-speiderne
Vinner av Rød løype: 1.Skougum, aspiranter
Vinner av Blå løype: 1.Skougum, ulvunger

Vinnerne

Arrangementet ble avsluttet med speiderbønnen og et ønske om å se alle igjen neste år.
Takk for innsatsen, alle sammen.
For komplette resultater ser her

