
Hiorth-innbydelse 2020 

Den 6. – 8. mars 2020 er det klart for årets vinterbegivenhet for speiderne i Vestmarka 
krets: Hiorthpokalen! Vi ønsker alle speidere, rovere og ledere velkommen til Hiorthen.   

Hiorthpokalen er en tradisjonsrik vinterspeiderkonkurranse, med fokus på å lære seg å 
mestre vinterfjellet i Norge. Hiorthen er noe vi gamle speidere ser tilbake på som en spesiell 
opplevelse, og vi håper at akkurat du blir med i år. Det vil denne gang settes fokus på å lære 
rutiner i vinterfjellet.  

Det blir buss til Rjukan fredag kveld og vi overnatter i Rjukan sentrum til lørdag. Lørdag 
morgen tar vi bussen opp til Krossobanen som fører oss opp på Hardangervidda, i 
tungtvanns-sabotørenes fotspor.  Vi går noen kilometer inn på fjellet til der vi skal grave 
snøhule og lære oss vinterspeiding. Søndag er det oppgaver innen vinterspeiding som skal 
løses på vei tilbake til bussen. Se vedlagte brev for ytterliggere informasjon om programmet. 
Alle speiderne blir hele tiden veiledet av erfarne ledere og Hiorth-stab.  

Om det ikke blir snøforhold for snøhulegraving, ligger vi i telt. 
Om det blir dårlig vær i fjellet den helgen, legger vi oss ned i skogbeltet nedenfor 
huleområdene. 
Med andre ord: Vi gjennomfører Hiorth uansett føre- og væreforhold. 

Hvem kan bli med:  

Sett sammen et lag på mellom 4 og 8 speidere (kan være på tvers av tropper). Aldersgrense 
for å bli med i konkurransen er 14 – 17 år. Dersom du er yngre enn 14 år kan du søke om 
dispensasjon for å bli med på «vanlig» lag, ellers kan du være med som debutantlag. Søknad 
sendes til Hiorthsjefen; jbjr@danskebank.no. Er du eldre enn 17 år kan du bli med som leder 
eller delta som eget roverlag utenfor konkurranse.  

Hvert lag må stille med minst én ansvarlig leder/dommer hele helgen. Deltaker og ledere 
som ikke har betalt forbundskontingenten for inneværende år (2020), er ikke forsikret under 
Hiorthen og får derfor ikke delta. Ansvarlig leder/dommer ligger i telt, som hver må 
medbringe. 

DebutantHiorth arrangeres også i år. I DebutantHiorth kan man bli med uansett alder, 
forutsatt at laget stiller med en erfaren leder (over 18 år) som funger som peff for laget. 
Kravet er at debutantene kan gå på ski med tung sekk. De må ha en lagleder over 18 år som 
har overnattet i snøhule tidligere. Denne leder skal til enhver tid ha oppsyn med laget, og 
overnatter i snøhulen sammen med debutantene. DebutantHiorth er en flott anledning til 
trening i vinterspeiding på høyfjellet med snøhulegraving og overnatting.  Mange ledere tør 
ikke ta ansvaret for slik opplæring. På Hiorthen har de mulighet til å få sine speidere drillet 
på akkurat det!  Her stiller Hiorth-staben med erfarne ledere i vinterspeiding på høyfjellet. 

På DebutantHiorth er man med på det samme opplegget som Hiorthpokalen, men er med i 
en egen debutantkonkurranse. Det samme gjelder rover-lag. 
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Alle speidere, debutanter og rovere må klare å gå på ski med tung sekk, samt ha nødvendig 
utstyr. Se vedlagt informasjon for pakkeliste. 

MERK: Nytt av året er at samtlige deltakere skal ha med hver sin 20 meter lang skredsnor 4-
8 mm tykt tau i rødt eller godt synlig farge. Skredsnoren skal være tilgjengelig i lommen til 
hver speider under hele Hiorthen. Lagene vil bli testet i å binde seg sammen på tid. Laget 
bør kunne binde seg sammen i løpet av maks 2 minutter målt fra snoren ligger i lommene. 
Det er ikke spesielt stor snøskredfare i området som speiderne skal ferdes i under Hiorthen, 
snarere tvert imot. Skredsnor skal medbringes for å trene, blant annet i sammenbinding. 

Tidspunkter:  

Avreise: Oppmøte kl. 16.30 på Wøyen Gård (Speiderkontoret) fredag 6. mars, avreise kl 
17.00. Dersom det kommer deltakere fra «gamle» Nedre Buskerud, vil vi stoppe på 
bensinstasjonen Circle K på Lierstranda, langs E18 ca kl 17.45. 

Vi er tilbake på søndag ca. kl 20:00 samme sted. Stopp Lierstranda: Shell CRT Kjellstad kl 
19.30. 

Sett også av torsdag 12. mars til HiorthAften med premieutdeling, og multi-media show 
fra Hiorthen. Mer info kommer senere.  

Påmelding:  

Deltakelse koster i år kr 700,- for speidere og ledere.  Speidere fra KFUK/M – andre NSF-
kretser betaler kr 800,-. Dette inkluderer busstransport tur/retur Rjukan, overnatting 
fredag/lørdag, middag fredag, sikkerhetsopplegget oppe i snøhuleområdet inkl kontinuerlig 
tilsyn av samtlige snøhuler hele natten. Samt 4-5 poster vinterspeidings-konkurranse søndag 
og HiorthAften.  
 
Påmelding gjøres samlet for troppen av gruppeleder eller troppsleder til epostadresse 
post@abspeiderne.no innen onsdag 26. februar, påmelding etter fristen vil medføre et 
straffegebyr på kr 100,- per deltaker.  
 
Ved påmeldingen skal vedlagt skjema brukes. Alle postene må være utfylt før skjemaet 
sendes inn. Husk å få med allergier og annen relevant informasjon. 
Informasjon om betaling kommer senere.  

Beste speiderhilsen: 

Jan Bjørnsrud, Hiorthsjef;   mail jbjr@danskebank.no, mobil 975 93 310. 

Ved ytterliggere spørsmål ta kontakt troppsleder, eventuelt Hiorthsjef. 
 
Inkludert i denne mail er:  
1. Påmeldingsskjema 
2. Viktig: Pakkeliste (!) og informasjon om årets Hiorth, samt konkurranseregler.  
3. Til info: Bakgrunnsinformasjon om Hiorthen og generell informasjon om vinterspeiding. Ettersendes. 
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