
spenning - våkenatt - ute i skogen - laggjemsel - opplevelser - fellesskap - bål - varm drikke  
telt - mat - fryse? - venner - slit - mørkt - triumf - regn? - sove - premie

seek ´n find
28. - 29. september 2018

 REGLER:

• Spillet er kun for påmeldte 
ungdommer.

• Deltakere må holde seg inne 
på området, spillet foregår 
fra innsjekk til utsjekk.

• Alle må sjekkes inn og ut i 
hovedbasen.

• Ved utsjekking må kode, kart 
og søppelsekk leveres inn.

• Det er ikke lov å hogge  i/ 
ned levende trær.

• Det skal ikke være synlig at 
vi har vært i skogen.

• Alt søppel kastes i søp-
pelsekker. Alle må få  
godkjenningslapp på ryddet 
base før de kan sjekke ut.

• Arrangementet er rusfritt og 
følger fritidssentrenes regler.

• Maks 3 energidrikke pr. pers.
• Softgun o.l. er ikke tillatt.
• Bål er lov, men ikke gå fra.
• Ta vare på deg selv, resten 

av laget ditt - og ha det gøy!

Brudd på regler fører til 
hjemsendelse og diskvali-
fikasjon av deg/ hele laget. 
Våre vurderinger er absolutte.

Arrangeres av fritidssentrene i 
godt samarbeide med
Kirken, Norsk Folkehjelp og 
mange frivillige i Oppegård  
kommune.

 HUSKELISTE:

• Ryggsekk (ikke bæreposer!)
• Godt og egnet skotøy - det er vått 

i skogen
• Varmt tøy, ekstra skift
• Regntøy
• Mat og drikke
• Telt og/ eller presenning
• Evt tau til presenning
• Lommelykt
• Liggeunderlag og sovepose
• Annet du måtte trenge i løpet av 

natten - det er lurt å høre med 
noen som har erfaring!

 TIPS:

• Prøv å sette opp teltet i dagslys en 
gang før du kommer!

• Det blir mørkt i skogen. Men du blir 
vant til mørket etter noen minutter 
hvis du ikke bruker lommelykt.

• Ha sekken lukket, og ha tingene dine 
i sekken. Hold det ryddig i basen din. 
Det er vanskelig å finne ting i mørket, 
og det kan fort bli mye å rydde opp. 
Lederne som går rundt vil sjekke 
basene og kan be dere rydde.

• Det kan bli vått og kaldt. Ha varme 
sko/ støvler - og varme klær.

• Det viktigste er at du og dine venner 
får en spennende og hyggelig natt i 
skogen.
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Seek ´n find 2018
fredag 28. september og 
lørdag 29. september
 
Seek ´n find arrangeres i skogen rundt lysløypa i Oppegård 
syd. Seek ´n find  er avansert laggjemsel i skogen, og varer 
hele natten. Deltakerne danner og melder seg på lag med 2 
til 10 deltakere pr lag. Seek ´n find er for ungdom fra 8. - 10. 
trinn (ungdomsskolen)
Det koster kr 100 å delta - betales ved påmelding. 
Kontant evnt. VIPPS 122605 (Vassbonn Fritidssenter).

Innsjekking fra kl. 16.00 - 19.00 ved Oppegård ILs klubbhus. 
Selve spillet starter kl. 20.00.

Ved fremmøte/ innsjekk får lagene utlevert en konvolutt med  
kart, kodekort, svarark og søppelsekk. Deretter går laget ut i 
området og lager sin base på et egnet sted. De henger opp 
sin utdelte kode kl. 20.00. Koden må være synlig i lagets base 
fra kl. 20.00 og hele natten! Når spillet starter er poenget å 
finne flest mulig av andres baser og skrive opp deres koder. 
Ens egen base skal bli funnet færrest mulig ganger av andre.

Ingen får forlate området etter innsjekk!
Spillet varer frem til kl. 06.00 lørdag morgen. Ingen blir  
slått ut, alle er med til spillets slutt.

På Nylenna er det en varmebase med bål som brenner 
hele natta, og noe varmt å drikke til de som ønsker. Det 
er ledere med samband rundt i området. På hovedbasen 
(9.1) er det alltid voksne.

Kl. 06.00 skal det ryddes. Alle må ha ryddet basen, og fått en 
godkjenningslapp av en leder før de kan sjekke ut. Utsjek-
king fra kl. 07.00. Kode, kart og søppelposer må leveres ved 
utsjekk før laget får gå hjem.

Premie: Gavekort fordeles på 1., 2. og 3. plass ut fra en del av 
inngangspengene (20 kr) - jo flere deltakere jo høyere  
premie. F.eks 400 deltakere =  kr 8000 i premie.

Bruksanvisning til Seek ´n find:

1. Lag først et lag med 2-10 
personer. Husk å spørre de som 
kanskje ikke har fått noe lag enda. 
Er dere flere kan dere dele dere i 
flere lag - og fortsatt campe 
sammen.

2. Meld på laget hos miljø-  
arbeideren på skolen din, eller på 
fritidssenteret nærmest deg -  
påmeldingsfrist 21. september.

3. Se over sjekklisten på hva du bør 
ta med, og kle deg varmt. Det blir 
kaldere i skogen på natta.

4. Møt opp ved Oppegård ILs 
klubbhus fredag 28. september 
(kl. 16.00-19.00), og sjekk inn  
sammen med laget ditt.

5. Bygg en base - f.eks telt eller 
presenning. Husk å gjøre det mens 
det fortsatt er lyst ute! 
Bonus premie til beste base!

6. Koden henges opp kl. 20.00

7. Finn flest mulig av de andre sine 
koder - samtidig som at din base 
blir funnet færrest mulig ganger av 
andre!

8. Du kan finne flere lapper  rundt 
i skogen - vinn f.eks pizza eller 
kebab til hele laget ditt!

9. Husk å rydde etter dere - utsjekk 
fra kl 07.00 dagen etter. Alle må få 
godkjent at basen er ryddet av en 
vakt FØR man sjekker ut (man får 
en lapp som man må vise)

10. Sist men ikke minst - ha det gøy 
sammen med vennene dine en hel 
natt i skogen!

 PÅMELDING
Lever denne siden, samtidig som du betaler kr 100 , til miljøarbeideren på din skole, Vipps   
eller til fritidssenteret nærmest deg - senest fredag 21. september. Husk å skrive tydelig!

Lagnavn:        Lagleder:

Fornavn:     Etternavn:

Skole:         Klassetrinn:

Navn på noen av lagkameratene:

Jeg har lest reglene og ønsker å delta på Seek ‘n find 2018
Jeg vet at ved brudd på reglene kan jeg/ laget bli sendt hjem

Signatur:      Mobilnr:
 _____________________________________________________________________________

Navn på foresatt(e):

Foresatte treffes på disse telefonene under hele Seek ´n find:

Tlf:      Tlf:      Tlf:      Tlf:   

Jeg godkjenner at (____________________) får delta på Seek ‘n find 28. - 29. september 2018 

Jeg samtykker til at det kan bli tatt bilder/ film, og at disse senere kan bli brukt til promotering. 

Foresattes underskrift:
_______________________________________________________________________________

ARRANGEMENTET ER AVHENGIG AV HJELP FRA FORESATTE

kan stille som hjelper/ vakt om kvelden/ natta fra kl ____ til kl _____

kan hjelpe til lørdag morgen kl. 08.00-10.00

kan hjelpe til ved varmeteltet fra kl_____ til kl____

Det blir et møte for hjelpere/ vakter tirsdag 25. september kl. 18.00 - 19.30
Møt ved grusbanen ved Oppegård ILs klubbhus.

KVITTERING - mottatt påmelding og betaling 

________________________ er påmeldt Seek ‘n find 28.- 29. september 2018

Signatur leder:

KONTAKT:

Vassbonn fritidssenter   922 91 444
Tårnåsen fritidssenter   928 10 810
Flame fritidssenter    452 43 648 
Hjørnet     934 23 902 
 
PÅMELDINGSFRIST ER FREDAG 21. SEPTEMBER!

          Følg oss på Facebook #seeknfind2018

Bruksanvisning til Seek`n find:

Jeg _______________________________________ Tlf.:____________________


