Benjamin Verhegge

Sjorcontest VII

Sjorren zit in ons KSA-DNA!
De kampvoorbereidingen worden volop getroffen! Na
die examens is het weer dé tijd van het jaar, je gaat op
kamp! Tijdens de voorbereidingen heb je waarschijnlijk wel nog tijd om een sjorconstructie uit te denken,
want er wordt er weer een sjorcontest georganiseerd
door de Werkgroep Openluchtleven! Ook dit jaar worden weer tal van kleine en grote sjorconstructies op
de gevoelige plaat vastgelegd. Aan de hand van de
sjorcontest willen we zoveel mogelijk sjorconstructies
verzamelen waar we met KSA trots op mogen zijn!

Sjorcontest, wat is dat?
Elke KSA-groep vertrekt binnenkort op zomerkamp! Het kamp
wordt gezien als kers op de taart en vaak hoort daar ook een
‘sjorwonder’ bij. Met de sjorcontest willen we verschillende
sjorconstructies in kaart brengen. Uit jouw inzendingen bekijkt
de OL-jury elk bouwwerk afzonderlijk en op basis van verschillende criteria worden daaruit nieuwe winnaars gekozen in
verschillende categorieën: ‘Sjorren met leden’, ‘decor’, ‘functioneel’ en ‘buiten categorie’. Elke groep die meedoet, mag zich
aan een prijs verwachten.

Inschrijvingsformulier

Naam Groep: _________________________________________
Naam Architect(en): ___________________________________
Kampplaats of evenement: ______________________________
Thema: ______________________________________________
Foto’s (+ 300Kb):
• 2 grote foto’s van het geheel
• Eventueel detailfoto’s van bepaalde onderdelen/sjorringen
• Eventueel een foto van de miniatuur
• Extra beeldmateriaal is ook welkom
Extra Info:
• Leden betrokken bij het bouwen?
• Bouwtijd nodig
• Aantal palen
• …
Die info wordt ten laatste op 15 september 2019 doorgestuurd
naar benjamin@ksa.be.

Ook kleine constructies
maken kans om te winnen

KSA Vlaams & Vroom Izegem Winnaar
categorie ‘Decor’

Ten slotte geeft de werkgroep nog enkele tips mee, die je op
weg kunnen helpen naar winst.
• Zorg er voor dat het beeldmateriaal dat je aanlevert duidelijk is. Je moet rekenen dat de OL-jury enkel op basis van de
foto’s een winnaar zal moeten aanduiden.
• Stuur samen met de foto’s ook nog wat interessante weetjes
van de constructie, het kan je alleen maar extra punten opleveren.
• ‘Klein maar fijn’ maakt een even grote kans om te winnen.
Ook met een beperkt arsenaal aan palen kan je een leuke
constructie in elkaar steken. Het zal dan ook niet sowieso het
grootste bouwwerk zijn dat met de prijzen gaat lopen.
• Daag jezelf uit en bedenk een originele constructie.
• Beleef vooral plezier aan een uitgebreide sjoractiviteit. Leer
je leden de kneepjes van het vak zodat de sjorcultuur in jouw
groep niet verloren gaat.

Enkel de sjorconstructies die tijdens de zomervakantie worden
gesjord tellen mee. Gebruik dus geen sjorconstructie die een
aantal jaar geleden gebouwd is, maar ga voor een frisse vernieuwende sjorring waarmee je op kamp het beste van jezelf
kan geven! Als de constructie op punt staat neem je er verschillende foto’s van en stuur je ze door naar benjamin@ksa.be.
Zorg er voor dat er minstens twee foto’s worden doorgestuurd
die het volledige bouwwerk weergeven. Als je de constructie
gedetailleerder in beeld brengt, kan dat je extra punten opleveren. Zo kan je een foto opsturen van de miniatuursjorring die
eraan voorafging of kan je detailfoto’s insturen van onderdelen
van de constructie waar heel wat werk aan voorafging.

KSA Vrasene Winnaar
categorie ‘Sjorren met leden’

Daag jezelf uit en bedenk
een originele constructie

KSA Sint-Jacob Oudenaarde Winnaar
categorie ‘Functioneel’

sjorcontest

sjorcontest

De ingestuurde foto’s zullen een plaatsje krijgen in die editie en
de winnaars mogen zich verwachten aan een fantastische OLprijs* ter waarde van 75 euro!

Tips & tricks

Wat moet ik doen?
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Alle inzendingen moeten ten laatste op 15 september 2019
doorgestuurd worden. Een tienkoppige jury, zal elke inzending
nauwkeurig onder de loep nemen. De werkgroep gaat op zoek
naar waardige opvolgers voor KSA Vlaams & Vroom Izegem,
KSA Sint-Jacob Oudenaarde en KSA Vrasene. In de herfsteditie
van Kompas zullen de winnaars bekend gemaakt worden, gestaafd met het deskundig oordeel van de jury.

* Heb je een vorige editie al gewonnen? Dan voorzien we zeker een andere
prijs dan andere jaren.

Elke groep die meedoet, mag zich
aan een prijs verwachten

Het is belangrijk dat je bij je inzending ook enkele gegevens
verzamelt van je sjorconstructie. De Werkgroep Openluchtleven is geïnteresseerd in het aantal palen dat er in de constructie zijn verwerkt, de tijd die je nodig had voor het bouwen van
het decor en of er al dan niet leden betrokken waren bij de
bouw van de constructie. In volgend kader vind je de gegevens
opgesomd.

De zoektocht naar
de winnaars!
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