
 

Program 
Fredag:  
kl. 16.00 Konkurranseområdet åpnes for innsjekk  
kl. 19.00 - 20.30 Mat 
kl. 21.00 Åpningsarrangement  
kl. 23.00 RO innsjekk ferdig 
Lørdag: 
kl. 07.00 Revelje og frokost 
kl. 07.30 Peffmøte 
kl. 08.30 Flaggheis  
kl. 08.45 Avgang konkurranseområdet 
kl. 09.00 Konkurransestart  
kl. 09.00 - 10.00 Teorioppgave 
kl. 10.10 - 13.00 Orienteringsløp og orienteringsteori 
kl. 11.20 - 13.00 lunsj  
kl. 13.00 - 16.00 Praktisk oppgave 
kl. 16.30 - 19.00 Matoppgave  
kl. 19.00 Siste frist for opphenging av resultat fra teori, o-løp og o-teori. 
kl. 20.00 Klagefrist teori, o-løp og o-teori. 
kl. 20.00 Siste frist for opphenging av resultat fra praktisk oppgave, matoppgave  

og patruljedrift. 
kl. 21.00 - 22.00 Leirbål  
kl. 22.30 Klagefrist praktisk oppgave, matoppgave og patruljedrift bedømt lørdag. 
kl. 23.00 RO 
Søndag:  
kl. 07.00 Revelje, frokost og smøring av matpakke (ingen rivning av leir) 
kl. 07.30 Peffmøte 
kl. 08.00 Flaggheis og Scouts Own. Oppmøte for dommere rundløype. 
kl. 08.50 Avgang konkurranseområdet  
kl. 09.00 Start rundløype. Økt 1 

Rogn - Naturkjennskap, Bjørk - 1. hjelp, Furu - Hemmelig, Gran - Pioner. 
kl  10.00 Økt 2 
kl. 10.45 Lunsj (matpakke)  
kl. 11.15 Økt 3 
kl. 12.15 Økt 4 
kl. 13.15 Rundløype slutt  
kl. 13.15 Pakking av området 
kl. 13.45 Klagefrist rundløype 
kl. 15.00 Avslutning og premieutdeling  
kl. 16:00 Klar for avreise 

 



 

Informasjon om årets oppgaver 

Generelt: 
Tillatt hjelpemiddel på alle oppgaver: Speiderkniv og klokke. NB smartklokke er ikke tillatt. 
Viktig å være klar over: 

● Les alle oppgaver nøye, slik at dere får med dere alle opplysninger. 
● Alle oppgaver gir poengtrekk ved for sen levering. 
● Ved innlevering av skriftlig klage vil hele poengsummen på den aktuelle oppgaven bli 

vurdert på nytt. Det vil si at en klage både kan slå ut i positiv og negativ retning.  
● Patruljens 1. hjelpsutstyr skal være med på alle poster, og er tillatt brukt hvis skade 

skulle oppstå. På 1. hjelps-oppgaven forventes det at medbrakt 1.hjelpsutstyr brukes. 
● Flere av oppgave-øktene kan være lange. Patruljen må derfor ha med seg det som 

trengs for å være ute av leiren i flere timer.  
● Flere oppgaver vil foregå på bakken. Patruljen oppfordres til å ha med sitteplater. 
● Det har fra år til år vært forskjellige krav til innholdet i avmelding. Vi ønsker å tilstrebe 

at avmeldingen er effektiv og forståelig for alle parter. Det kreves derfor i år kun 
patruljenavn og gruppenavn, som identifikasjon, samt hva som meldes. Feks. 
“Patrulje Smørblomst, Ringsaker speidergruppe, klare til post”.  

● Flere av oppgavene tillater bruk av multiverktøy. Med multiverktøy mener vi 
Leatherman, Victorinox e.l. tilsvarende verktøy med minimum en kniv og en tang ++. 

● Alle ledere (og reiseledere) som er med patruljene sine til NM må regne med å bidra 
som dommer på minst en oppgave på lørdag og en på søndag. 

 

Oppgave: Teori 
Tillatt hjelpemiddel: Skrivesaker, som penn, blyant og viskelær 
Viktig å være klar over: Intet spesielt. 
Hva bedømmes: Antall korrekte svar. 

Oppgave: Orientering 
Orienteringen er delt i to. To personer i patruljen skal løpe orienteringsløp, mens resten 
besvarer spørsmål om orienteringsteori. 

Oppgave: Orientering - Teori 
Tillatt hjelpemiddel: Skrivesaker, som penn, blyant og viskelært. 
Viktig å være klar over:  
Hva bedømmes: Antall korrekte svar. 

Oppgave: Orientering - Løp 
Tillatt hjelpemiddel: Kompass, klokke. 



 

Viktig å være klar over: De to som skal løpe for patruljen MÅ ha heldekkende tøy. 
Hva bedømmes: Tid, antall poster, og korrekt rekkefølge på poster 
 

Oppgave: Praktisk 
Tillatt hjelpemiddel: Øks, bryne, sag, målebånd, (minst et) multiverktøy, hammer, 8 mm 
trebor, og noe som kan drive dette. NB!! Det er ikke mulighet til å lade på NM. (Hvis man har 
med drill, er den KUN tillatt brukt på denne oppgaven) 
Viktig å være klar over: Øks og speiderkniven bør være skarp, og godt egnet til spikking. 
Hva bedømmes: Nøyaktighet og utførelse. 

Oppgave: Rundløype - 1. hjelp 
Tillatt hjelpemiddel: Patruljens 1. hjelpsutstyr. Et minimums førstehjelpsskrin for en patrulje 
må inneholde: gnagsårplaster, sportsteip, støttebandasje, plaster, sårstrips, kompresser, 
enkeltmannspakke, sikkerhetsnåler, saks, pinsett, sårrensemiddel, våtservietter, håndrens 
eller engangshansker. 
Viktig å være klar over: Det forventes at det som trengs av medbrakt 1.hjelpsutstyr brukes 
på oppgaven.  
Hva bedømmes: Riktig utført 1. hjelp, pasientbehandling og gjennomføring. 

Oppgave: Rundløype - Naturkjennskap 
Tillatt hjelpemiddel: Skrivesaker, som penn, blyant og viskelær 
Viktig å være klar over: Ingen 
Hva bedømmes: Antall korrekte svar 

Oppgave: Rundløype - Pioner 
Tillatt hjelpemiddel: Multiverktøy, skrivesaker. 
Viktig å være klar over: Ingen 
Hva bedømmes: Korrekt utførte knuter og pioner arbeider. 

Oppgave: Rundløype - Hemmelig 
Tillatt hjelpemiddel: Multiverktøy m/tang, øks og spiseskje. 
Viktig å være klar over: Ingen  
Hva bedømmes: Samhold, utførelse og tidsbruk. 

Oppgave: Patruljedrift - Mat 
Tillatt hjelpemiddel: Se eget skjema. 
Viktig å være klar over:  

● Se eget skjema for oppgaven som er vedlagt. 
Hva bedømmes: Se eget skjema. 



 

Oppgave: Patruljedrift - Patruljeområdet 
Tillatt hjelpemiddel: Ingen. 
Viktig å være klar over:  

● Eget skjema for oppgaven vedlagt. 
Hva bedømmes: Se eget skjema. 
 

Oppgave: Patruljedrift - Samhold og miljø 
Tillatt hjelpemiddel: Personlig og felles-særpreg, speiderskjorte og skjerf. 
Viktig å være klar over:  

● Eget skjema for oppgaven vedlagt. 
Hva bedømmes: Se eget skjema. 
 
 
 


