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Helgen 12. til 14. mars dro de tøffeste og barskeste speiderne og lederne fra ABspeiderne til
høyfjellet ved Geilo for å delta på det som kjennetegnes som Nord-Europas tøffeste
speiderkonkurranse.
Speiderne overnattet fra fredag til lørdag
morgen på gulvet på Geilo skole. Spente og
med full iver lå de og fortalte hverandre om
den forventning de hadde til turen og
opplevelsene som lå foran dem. For noen ble
det nok lite søvn.
Dagen etter tok bussene dem opp på fjellet til
Kikut hvor de skulle gå innover på fjellet til
huleområdet. Det var mange som regnet med
at den lille vinden som var i lavlandet ville
avta eller være den samme når de kom
oppover. Noen ble nok tatt litt på sengen av at
det var mer vind og ganske kaldt på fjellet
hvor hulene skulle graves. Men det var her fin
mulighet å bytte til varmere tøy.

1.Nesøyas sjøspeidere på vei mot underleiren

Det skulle graves i to underleiere.
Hiorthsjefen og UL sjef 2 hadde vært oppe
helgen før og funnet gode skavler til å grave i.
Dagen før speiderne ankom hadde de to
underleires staber funnet fine huleområder for
alle 15 lag å grave i. I underleir 1 var det 7
huler og i underleir 2 var det 8 huler. I tillegg
gravde ledere fra Høvik Verk og Haslum egne
huler.

Nesøyas sjøspeider på vei mot underleiren
Lørdagen gikk i all hovedsak til hulegraving. Det var tydelig at forholdene var litt bedre i
underleir 1 enn i underleir 2 da de der var i gjennomsnitt 1 1/2 time tidligere ferdig enn i
underleir 2. Ikke at det på noen måte satte en demper på stemningen. Da Hiorthsjefen gikk
runde med sjokolade og saft var det upåklagelig stemning. Alle syntes det var kjempeartig å
ha gravet hule og så frem til en dag med tøff test av speiderkunnskapen.
Søndag var det i tradisjonens tro fem poster som skulle forseres på vegen ned fra fjellet. Dette
medførte at alle måtte være oppe og klar til avmarsj like etter ni om morgenen. Denne dagen
blåste det langt mindre enn dagen før, men ettersom ingen sol var der for å varme de tøffeste
av de tøffe så var det en anelse kjølig. I underleir 2 hvor oppstillingen var vartet underleirsjef
Kjetil Andreas Andersen opp med varm saft.
Første post for dagen var kameratredning og skredteori. Dette er er et viktig og elementært
emne for all ferdsel i vinterfjellet. ABspeiderne gyv løs på denne oppgaven med stor iver. Når
søkene var ferdige bar det løs på 1.hjelp. Her hadde lagets dommer skadet seg, med både
brannsår og astmaanfall. Riktig diagnose er viktig for å kunne behandle pasienten.
Da de skulle ha lunsj hadde det blåst skikkelig opp og vidden sto i kok. Det var høyst
nødvendig å grave en nødbivuakk. Speiderne hadde dårlig tid og bivuakken måtte være ferdig
innen 15. minutter. Her skulle lage spise lunsj og få i seg noe varmt å drikke. Løsningene var
ulike, men de beste løsningene var de der speiderne gravde seg ned og lagde tak for ly. Men
for å lage en slik på 15 minutter krevde et lag som samarbeidet godt. Dette ble ganske tydelig
for mange av lagene og ga forhåpentligvis en læring for fremtiden.

Vann kokes for lunsjen
Når vinden hadde løyet og alle hadde spist lunsj gikk turen videre til pioner oppgaven. Her
skulle lagene lage et par truger av to utdelte kosteskaft. Det var mange kreative løsninger, de
ble testet i en løype hvor det var først 100 meter på hard snø og så 50 meter i dyp snø. Her

viste det seg at mange av designene ikke var like stabile.

En truge lages
I årets siste post var det kart og kompass som stod for tur. Her skulle speiderne overbevise
dommerne at de kunne navigere med og uten kompass.
Før bussenes avgang informerte Hiorthsjefen om Hiorthaften som er på torsdag
førstkommende kl 18 på musikkflekken i Sandvika. Her vil det være konsert, bildeshow,
premiering med mer.
Alle speiderne fikk utlevert Hiorthmerket og Hiorthfolderen for 2011, som de skulle gi til en
venn som hadde lyst til å bli blant de tøffeste speiderne i Norge ved å delta neste år.

