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Kretskonkurransen til ABspeiderne ble gjennomført i oktober. Det var rekordstort oppmøte.
Mer enn 150 speidere fra 26 patruljer møtes til vennskapelig speiderkamp, med mange
spennende og morsomme oppgaver.
Været var godt, ikke for kaldt, heldigvis minimale skader, og veldig mye godt speiderarbeid.
Konkurransen spente over mange områder, alt fra teori, kart& kompass og førstehjelp til
vedstabling, lage telt og en kjempe sprettert.
Nivået var generelt høyt, speiderne har gode kunnskaper og stor kreativitet.
Arrangementskomiteen er imponert over speidernes innsats og engasjement, og vil samtidig
takke alle lederne fra som hjalp til under årets store happening. Uten så motiverte ledere, vil
det ikke være mulig å arrangere slike konkurranser.
Lederne i 1.Tanum stilte med et eget kokkelag som vartet opp fantastisk mat (for lederne).
Tusen takk.
Kretsstyret ABspeiderne overrasket Lara Wasowski med å tildele henne NSFs æreskniv for
hennes store innsats for kretsens speiderarbeid.
I år ble JOTA gjennomført sammen med kretskonkurransen. Normalt deltar under 10 personer
på JOTA i kretsen. I år snakket over 150 speidere på luften. Selv om alle ikke fuikk snakke så
lenge de ønsket, fikk alle en smakebit på hva JOTA kan være. Arrangementskomiteen håper
at det blir en ny tradisjon i ABspeiderne, med både Kretskonkurransen og JOTA på samme
helg. Deltakerantallet var i år veldig høyt, noe arrangementskomiteen mener skyldes både at
kretskonkurransen gjennomføres senere (troppene er dermed mer klar for konkurransen) og
kombinasjonen av disse to arrangementen.
Patrulje FALK fra 1.Skougum stakk i år av med seieren. På de neste plassene kom Hauk,
1.Skougum, Blekksprut, Asker 1 og Slagbjørn fra 1.Skougum.
De 3 eller 4 beste patruljene skal representere ABspeiderne under Norgesmesterskap i
Speiding juni 2010.

Beste tropp, 1.Skougum, fikk det ærefulle ansvaret for kretsbanneret frem til neste
konkurransene. Asker 1 var kun fattige 4 poeng bak Skougum.1.Tanum ble beste tropp fra
Bærum.
Full resultatliste finnes her
Flere bilder kan sees i galleriet.

Falk, 1.Skougum. Vinnere av kretsbannerkonkurransen 2009

Lara Wasowski overrekkes NSF's Æreskniv av kretsleder.
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