
Vilt og vakkert i vest. 
21 og 22. september var det igjen klar for årets Nasjonale Rover 5-kamp. Og 48 timer med 
rovering. Denne gang i Stavanger og i regi av rovere fra Vesterlen krets. Arrangementet 
skulle egentlig avholdes i KNM Harald Hårfagre Rekruttskole, men måtte dessverre tilpasses 
slik at det ble en liten troppe forflyttning lørdag ettermiddag. Dette fordi skolen mottok 
rekrutter søndag, og arrangør fikk dette pålegget etter de fleste planer var lagt. 
5-kampen har nå blitt avholdt i over 50 år i Norge, først kun i gutteforbundet og siden 1978 i 
regi av NSF. 5-kampen har i denne tiden blitt rovernes prestisje øvelse og mye ære og 
tradisjon ligger pakket inn i konkurransen. Selv om det til tider har vært noe laber oppslutning 
viser det seg at det er forbigående og deltakertallene tar seg opp igjen. 21 lag var påmeldt til 
årets kamp om Pago’s sverd. Ikke alle møtte opp men Konkurransen startet til riktig tid 09.00 
lørdag.   
Første øvelse var Samfunns Teori. Øvelsen krever innsikt og oppmerksomhet rundt hendelser 
fra året som gikk. Oppgavene er basert på artikler og fakta fra tidskrifter og nyhetskilder.  
Roverlaget ”Askeladden” tok seieren i øvelsen og fikk dermed 100p. Men det var ikke mer en 
4 poeng til de 2 neste lagene. 
Neste øvelse: ”Hemmelig oppgave”. I år skulle det lages en ”strikk – bil”. Noe som viste seg 
ikke var like lett som det kan høres. Men med god fantasi og fikse patenter ble det etter 2 
timers hardt arbeid presentert mange flotte modeller. Oppgaven hadde krav om at bilen skulle 
se bra ut, men hva skal man med en bil dersom den ikke kan kjøre? Alle lagene gjorde så godt 
de kunne, men mange hadde kanskje glemt noen av de grunnleggende fysiske lover. Uansett, 
1. Fjøsanger 1.lag’s kranbil kjørte en distanse av 103 cm og sammen med sitt 2.lag tok de 1 
og 2 plass i denne øvelsen 
En av øvelsene i 5-kampen er kombinasjonen dag / natt – orientering. Årets løyper var i to 
vidt forskjellige områder og på forskjellige kart. Dag-o ble hvor ett av lagets 3 medlemmer 
løper alene ble vunnet av Roverlaget ”Spade” 
Under Dag-o løpet ble også forflyttingen til nytt område gjennomført. Den forflyttingen var 
noe arrangør ble pålagt fra leirledelsen etter alle planer var laget. Vår vurdering var at den 
beste måten å løse problemet på var å flytte ut fra leiren i løpet av lørdagen. Vi har fått noe 
kritikk for dette men tatt alt i betraktning gikk flyttingen meget bra! 
4. Øvelse: Woodcraft. Denne øvelsen er meget lik Teoriøvelsen, spørsmålene er nå tatt fra 
planteliv og dyreliv. Vinner av Woodcraft øvelsen: Roverlaget ”Reiulf” lag1 
Natt til søndag avholdes natt O-løpet. Her løper de 2 medlemmene fra laget som ikke løp 
under Dag-o-løpet. Vinner av Natto-løpet ble Kvernaland som dermed også vant denne 
øvelsen totalt. 
Søndag er Hinderløp tid. Hinderløypa som ble bygget i ”Sørmarka” ble bygget på under en 
uke og var av meget høy kvalitet. Hindrene krevde mye av laget både under styrke, samarbeid 
og balanse. Prosjektledelsen vil rette en spesiell takk til de roverne som stod på som de gjorde 
under byggingen av denne. Vi er enige om at det var blant annet Hinderløypa som løftet 
konkurransen til gode 5-kamp tradisjoner. Det vil alltid være klager på hinderløypa men 
denne løypa var en inspirasjon for både nye og gamle rovere. Prøv å lag en like god løype 
neste år og dere vil se hvor mye arbeid som kreves. Vinner av Hinderløypa: 1. Fjøsanger 1. 
 
For så å ta en kort oppsummering: 5-kampen lever ennå, dessverre holder det hardt for tiden 
og vi trenger personer som er interesserte i å være med og arranger 5-kamper. Vi i Vesterlen 
har Regional 5-kamp hver høst og inviterer herved alle dere som ikke er så heldige som oss til 
å delta på denne. Vesterlen roverne brenner for den Nasjonale-5-kampen. La oss sammen 
beholde dette arrangementet og fordoble deltakerantallet til neste år. Dere kan jo begynne å 
trene allerede nå? 
 



Å ja Vinnerne av 5-kampen:  
I Rekke følge 

Resultatliste 
5KLagNavn ResultatTeori ResultatWoodcraft ResultatHinderløp ResultatOrientering ResultatHemmelig SUM 
1. Fjøsanger 
lag 1 

78 90 100,00 95,91 95,74 459,65

1. Fjøsanger 
Lag 2 

86 85 73,21 87,43 100,00 431,64

Spade 86 85 48,97 91,15 93,45 404,57
Reiulf II 96 70 74,89 86,35 72,72 399,96
Reiulf I 66 100 55,41 82,43 89,81 393,65
Kompressor 70 90 70,35 65,38 70,02 365,75
Bømmelkaaff 90 80 0,60 77,68 85,60 333,88
Max 
Haavveliar 

76 37,5 64,76 88,57 60,25 327,08

Kvernaland 50 52,5 90,78 100,00 31,33 324,61
ÆSJ 96 60 21,55 55,60 89,58 322,73
De 
trøstesløse 

68 67,5 57,11 62,64 61,24 316,49

Askeladden 100 47,5 36,40 78,49 26,52 288,92
Gramsen 56 20 99,81 65,82 46,61 288,24
IRA 
(Irriterende 
rover 
aspiranter) 

72 47,5 32,60 19,41 82,94 254,45

Insomnia 70 60 31,24 56,96 34,37 252,58
Rauvlaget 
Hei ohoy 

90 52,5 20,60 85,99 0,00 249,09

Tramp 8 58 0 0,60 15,45 74,18 148,24
          
 


