
SØKNAD OM MIDLER TIL UORGANISERT UNGDOM: 

 

SEEK AND FIND 2014. 

 

 

Seek and find ble gjennomført for første gang i 2013 og samlet da 104 ungdommer fra 

ungdomsskolene i Ås. Arrangementet ble ansett for å være en suksess og mange har ønsket en 

gjentakelse. Vi har derfor bestemt oss for å arrangere seek and find også i 2014. 

 

Enkelt fortalt er dette en gjemmelek som foregår en hel natt i et avgrenset skogsområde i 

Eldorskogen. Hovedbase er speiderhytta Trampen. Deltagerne melder seg på i lag på forhånd. 

Ved fremmøte klokken 18.00 får lagene utlevert en konvolutt med nødvendig info. Deretter 

følges de av en voksen ut i skogsområdet, finner en egnet plass og etablerer en base. Spillet 

starter klokken 22.00. Alle må oppholde seg i egen base til selve spillet starter klokken 22.00. 

Kodekortet henges da opp i basen på et godt synlig sted. Spillet går ut på å finne og notere 

ned flest mulig av de andre kodene, samtidig som at færrest mulig skal finne deres egen base. 

Selve spillet varer frem til lørdag morgen klokken 06.00. Utsjekking skjer på Trampen 

speiderhytte mellom klokken 08.00– 09.00. Det er ingen som blir slått ut av spillet – alle er 

med til siste slutt. 

 

Seek and Find arrangeres for elever på Nordbytun ungdomsskole og Ås ungdomsskole. 

Arrangør er ungdomshusene i Ås, i samarbeid med ungdomsskolene, speideren og Ås IL. Vårt 

mål er å få ungdom ut i skogen, og til tross for et konkurranseaspekt legger vi stor vekt på det 

sosiale. Arrangementet er for alle, også de som ikke vanligvis er mye i skogen. Dette 

gjenspeiles i premieringen hvor vi blant annet har premie til fineste leir og til leiren som blir 

funnet av flest. 

 

For å gjennomføre et så stort arrangement, er vi også avhengige av hjelp fra foreldre og andre 

frivillige. I fjor var vi rundt 20 voksne som deltok gjennom kvelden og natten. Typiske 

arbeidsoppgaver er å følge lagene ut i skogen, hjelpe til med etablering av baser, patruljere 

skogsområdet, passe på leirbålet og ikke minst vekke lagene på lørdag morgen. Det blir 

servert godt med drikke og mat til de frivillige som deltar. 

 

Vi ønsker å understreke at dette er et rusfritt arrangement, og at vi legger ned mye arbeid for å 

holde det rusfritt, også den natten det blir gjennomført. Vi har en stor voksentetthet i skogen 

og klare regler for spillet. Det gjøres et grundig arbeid i forkant og underveis i arrangementet, 

slik at vi til enhver tid har god kontroll deltakerne. Skulle noe skje har vi tydelige rutiner på 

kontakt med foresatte. 

 

Fjorårets gjennomføring var i stor grad basert på lånt utstyr og midlertidige løsninger. For å 

gjøre arrangementet trygt og sikre at dette kan gjennomføres årlig er vi avhengige av litt 

grunnutstyr. Spesielt viktig er GPS-utstyr slik at vi kan ha kontroll på hvor alle baser befinner 

seg, og lett kan finne frem i mørket dersom det skulle oppstå situasjoner. 

En lav påmeldingsavgift sikrer en lav terskel for deltakelse, samtidig som vi har penger til 

premiering, men utover dette har vi ingen penger i prosjektet. Det er derfor vanskelig å bygge 

opp et overskudd til investeringer. 

 

 

 

 



Budsjett: 
 

Inntekter: 
 

Påmeldingsavgift     50,-   x100  5000,- 

 

Utgifter: 
 

Armbånd        x200   

Garmin eTrex 10 GPS    649,-   x10  6490,- 

Hodelykter     249,-   x5  1246,- 

Mat og drikke til frivillige og arrangører      2000,- 

Premier          4000,- 

Lagutstyr (diverse forbruksmateriell)      1500,- 

 

 

Underskudd:         10236.- 
 

   

 

 

 

 

 

Søknadssum:          10000,-

      

 

 

 

For arrangør: 

 

Nicklas Erdal 

Ungdomshusene i Ås 

Postboks 

1431 Ås 

Tlf: 95939663 

Epost: nicklas.erdal@as.kommune.no 

Kontonummer: 16540799605 

 

   


