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Patruljeområde (HYGIENE OG ORDEN) 
Praktisk info: 

Da patruljeområde, patruljeutstyr og personlig utstyr til enhver tid skal være 
ryddig og ordentlig vil ikke nøyaktig tidspunkt for bedømming bli offentliggjort.  

Det er ikke tillatt å låse patruljekassene da de skal være tilgjengelige for inspeksjon. Personlig utstyr 
som man ønsker å beskytte kan ikke oppbevares i patruljekassene. Låste patruljekasser vil gi 0 poeng 
under punktet lagring av fellesutstyr og lagring av mat.  

Vurderingskriterier 

Tabell nedenfor viser kriteriene for bedømming av patruljeområdene. Maks antall poeng speiderne 
kan oppnå er 50 poeng. 

Bedømmingskriterier 
Orden på lagring av fellesutstyret 
Fellesutstyret ut ifra sikkerhetsaspektet ligger ikke og slenger. 
Fellesutstyr kan være redskaper (øks, sag osv.) matlagingsutsyr etc. 
Hensiktsmessig innredet patruljeområde 
Er det søppelstativ MED sortering? 
Inn-/utgang av telt er mot fellesarealet på patruljeområdet? 
Patruljeteltet er tydelig merket med utdelt nummer? 
Er det søppel på uteområdet? 
Alt søppel er ryddet? 
Mat er lagret ryddig 
All maten ligger på ett sted og i egnet oppbevaring? 
Mat er adskilt fra skitten sone? 
Mat og opptenningsvæske er adskilt? 
Vaskevannsfatet er rent? 
Er vått tøy hengt opp? 
Om alt synlig vått tøy er hengt opp, eller det ikke er noe vått tøy? 
Er det laget en form for tørkesnor? 
Står teltet stramt og rett med nødvendige barduner? 
Teltduken er stram? 
Teltdøren er lukket? 
Nødvendige barduner er festet? 
Om teltet/lavvoen ikke behøver barduner ut i fra teltets oppbygning/egenskaper vil ikke dette føre 
til poengtrekk. 
Barduner som ikke er i bruk er snurret pent opp? 
Er sovepose og liggeunderlag pakket eller lagt på en annen ryddig måte? 
Alle soveposene er lagt ned i trekket eller lagt på en annen god og ryddig måte? 
Alle liggeunderlagene er rullet fint sammen eller blitt plassert på en annen god og ryddig måte?  
Personlige eiendeler er pakket i sekker/bagger 
Alle personlige eiendeler er pakket i sekk/bag? 
Med unntak av sko, sovepose, liggeunderlag, klær som er til tørk. 
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Er vannbøtte med vann eller brannslukningverktøy synlig på patruljeområdet? 
Vannbøtte, brannslukkingsapparat eller brannteppe er synlig? 
Om brannslukningsverktøy ikke er synlig, dvs. ligger i sekk etc. blir det 0 poeng.  
Dette behøver derimot ikke å si at brannslukningsverktøyet må stå ute på patruljeområdet, det kan 
også stå inne i forteltet. 
 

Informasjon til ledere: Speiderledere får ikke oppholde seg på patruljeområdet under NM. Ledere har 
IKKE lov til å hjelpe speiderne med å sette opp telt, rydde på leirområdet el.l. Ledere har heller ikke 
anledning til å hjelpe patruljene på oppgaveområder under oppgaveløsning. Patruljer som mottar hjelp 
risikerer å bli trukket i poeng, eller i verste fall, diskvalifisert. 
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