Stavanger, november, 2002

Sluttrapport fra
Nasjonal roverfem-kamp 2002
Stavanger 20-22. september
Etter diverse samtaler med forbundet og Tore Torstad. Vinteren/ våren 2002. Fikk jeg vite at
Rover-5-kampen stod i fare for å bli slettet fra NSF’s arrangement plan. En prosjekt gruppe
bestående av flere roverlag ble samlet i Vesterlen og vi var alle enige om at 5-kampen er noe
som må bestå. Vesterlen roverne hadde tidligere satt seg opp til å ta 5-kampen i 2003, men vi
sa oss nå villige til å ta den førstkommende 5-kampen, og arrangere denne i Stavanger
området.

Forarbeid:

Prosjektgruppa: En prosjektgruppe ble satt sammen, bestående av 3 Roverlag. En person fra
hvert lag hadde så sitt ansvarsområde og overlagt ansvar her.
Prosjektleder: Helge E. Bjelland, 2.Stavanger. Ansvar: for Hemmelig oppgave, Woodcraft,
Hinderløpet.
Teknisk: Siv Hilde Berg, Madla. Ansvar: Mat, Sanitet, Sikkerhet og Sosiale tilstelninger.
Praktisk: Knut Slettebak, Egersund FA: O-løp, Teori, Transport og Spesielle konstruksjoner.
Hver person skulle så sørge for å anskaffe nok stab til å kunne gjennomføre øvelsene. Pr juni
2002 bestod gruppen av en kjernegruppe på ca. 10 personer prosjektmøte 1 gang i måneden.
Sted: Vi hadde noen uenigheter når det gjaldt den eksakte lokasjon hvor vi skulle holde
arrangementet. Ett av medlemmene i komiteen hadde tatt kontakt med Rekruttskolen, KNM
Harald Hårfagre, på Madla. Vi fikk skriftlig godkjennelse at vi kunne holde arrangementet der.
Rekruttskolen passet meget bra for arrangementet og etter avstemning i komiteen ble det
bestemt å bruke Rekruttskolen.
Etter en befaring på stedet ble vi muntlig lovet: Tilgang til buss, kjøkken, dusj, toaletter samt
ett klasserom for administrasjonen. Det var i tillegg muligheter for å bruke deler av den
militære hinderløypa som er bygget i leiren.

Rekruttskolen trekker tilbake sitt løfte og bryter kontrakten

Ca 1.september mottok komiteen melding at der var noen forandringer når det gjaldt
oppholdet vårt på rekruttskolen. Ettersom leiren mottok rekrutter på søndagen måtte alle
deltakere av 5-kampen være ute av leiren før kl. 11.00 søndag.
Komiteen kunne ikke se det mulig å flytte arrangementet fullt og helt. Vi valgte derfor å flytte
under selve arrangementet slik at vi ikke mistet noen av roverne som deltok.
Ved å miste lokasjonen mistet vi også alle de fasiliteter som tidligere var regnet som ok.
Det tok mye tid å anskaffe: vann, toaletter, buss og kjøkken uten å øke kostnadene spesielt.
At hinderløypa måtte planlegges på ny og bygges fra grunnen av viste seg som et STORT
problem.

Program:

Programmet fungerte så lenge vi oppholdt oss på Rekruttskolen. Under flyttingen fikk vi noen
tekniske problem og mange ting som kunne blitt unngått gikk dessverre galt.

Hemmelig oppgave: Helge E. Bjelland

Oppgaven å lage en strikkbil ble bygget og utprøvd flere ganger. Oppgaven hadde få
begrensninger når det gjaldt mål og størrelse. Vi ønsket å få biler hvor kreativitet ble belønnet
og spesielle finesser medførte gode løps avstander. Vår mening er at oppgaven var meget bra.

Woodcraft: Eirik Østerhaug

Eirik er spesielt dyktig innen dette området og med begrensningene som reglementet setter var
det ingen problem for ham å finne oppgaver som passet inn hit. Komiteen gikk gjennom
spørsmålene sammen og var enige om de var fullt løselige. Oppgaven ble gjennomført som en
”rundløype”.
Dessverre fikk vi tilbakemeldinger på for vanskelige oppgaver, resultat fra enkelte lag viser
kanskje også at terskelen var noe høy.

Orientering: Knut Slettebak

Det ble brukt standard stoppeklokke noe som vi mener er tilstrekkelig
Lørdag kl 12.00, Dag-o
Dag o-løypa var ca 4 km og hadde 7 poster. Området for orienteringen ligger like ved
Hafrsfjorden og er deler av ett turområde på Madla, i Stavanger. Løypa var teknisk krevende
men av ikke spesiell hard løpegrad. En post var bemannet av mannskap med samband.
Vinnerlaget av Dag-o løp inn noen minutter etter estimert vinnertid.
Problemer: Ettersom arrangør ikke hadde elektrisk stempling av poster kunne det spekuleres i
å løpe løypa i forskjellige ruter for så å stemple riktig på papp - stemplingskortet. Noen lag
tapte klart på at de ikke utnyttet dette og arrangør må ta på seg skylden for at dette ikke ble
tatt høyde for.
Lørdag kl 22.00, Natt-o
Natt o-løypa var ca 3,5 km i luftlinje og hadde seks poster. Det var lagt opp til at alle måtte ta
ut kompasskurs minst en gang. 2 av postene i løypa var bemannet. Vinnerlaget på natt-o
brukte noe lenger tid enn estimert vinnertid, alle lag kom i mål innen Max-tid og ingen lag
hadde tatt færre enn fire poster. Under natt orienteringen var beste det lagt opp til at kun ett
rutevalg ville være fordelsmessig å benytte.
Lagene startet med 2 min intervall på Dag-o og 3 min og i motsatt rekkefølge på natt-o.
Lagene tegnet inn postene etter at tiden deres hadde startet. Før start ble lagene orientert om
Max-tid og evt. farer i løypa og uregelmessigheter på kartet.
Dag-o gav oss noen negative tilbakemeldinger, Natt-o gikk greit å gjennomføre
Konklusjon: Litt under forventet, men godtatt.

Teorioppgave: Knut Slettebak

Forberedelser:
Alle oppgaver var laget ferdig på forhånd. Komiteen gikk gjennom spørsmålene sammen og
var enige om de var fullt løselige.
Oppgavene ble utlevert som et hefte hvor laget så har 30 min til å svare på alle oppgavene
Gjennomført uten problemer

Hinderløype: Geir Helge Krey / Leidulv Klovning

Etter at vi mistet muligheten til å avholde denne øvelsen i Madlaleiren måtte vi starte på ny
med bygging av løypa. Dette medførte at mange av de resursene som skulle bli brukt under
gjennomføringen av konkurransen måtte arbeide med løypa. Løypa ble heldigvis lørdag kveld
og hadde svært små og nesten ingen klager kom under testing og gjennomføring av øvelsen på
søndagen.
Konklusjon: Forberedelsene var hektiske, gjennomføring meg et bra og gode tilbakemeldinger
fra deltakerne.

Rapport fra Sekretariat: Helge E. Bjelland
Sekretariatet benyttet programvare laget i MS-Access. Basen er bruk ved tidligere
arrangement i Vesterlen krets og virker meget bra. Dessverre fikk vi noen tekniske problemer
med printer og maskin som skapte noe forvirring, men ikke noe av alvorlig betydning

Førstehjelp: Siv Hilde Berg
Forberedelser: "Pass på å alltid ha en tilgjengelig bil til ambulansekjøring under hele arr.
Gjør deg kjent med veien til nærmeste legevakt og gjør dem gjerne oppmerksom på at det
avholdes 5-kamp der og der. Noter ned viktige telefonnummer. Lag en beredskapsplan."
Dette var de punktene vi fulgte og hvis man i tillegg bruker litt sunn fornuft er man godt
forberedt.
Utstyr: Siv Hilde er medlem av Rovernes Beredskap styrke og hadde lånt nødvendig utstyr
herifra. Samband og annet 1.Hjelp personale var også fra RBS.
Hendelser: Under Dag-o løpet var en av deltakerne uheldige å dehydrere og besvimte av
denne grunn under løpet. Etter en kort sjekk på legevakten var deltakeren på bena igjen og
deltok på resten av arrangementet.
Under leirbålet fikk en av deltakerne uheldigvis et kutt i en hånd og måtte på legevakt for å sy.
Denne deltakeren valgte å ikke gjennomføre Hinderløpet, søndag.

