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SAMHOLD OG MILJØ (SÆRPREG) 

Del 1  
Det vil bli egen bedømming av særpreg med egne dommere. Bedømmingstidspunkt vil ikke bli 
offentliggjort. 

Fellessærpreg skal være med ved oppgaveløsning og innlevering av oppgaver. 

Vurderingskriterier: 

Tabell nedenfor viser bedømmingskriterier for samhold og miljø. 

Bedømmingskriterier 
Er alle speiderne i patruljen kledd etter forholdene? 
Alle i patruljen bruker speiderskjorte? 
Alle i patruljen bruker speiderskjerf? 
Patruljen har med seg et eller flere felles banner/særpreg som er unikt for patruljen til 
post? 
Dette er hjemmelaget/dekorert av speiderne selv? 
Dette har navn på patruljen? 
Dette har/er en tegning, figur etc. som gjenspeiler patruljenavnet? 
Ved siden av felles-særpreget, vil patruljene også bli bedømt for egne individuelle 
særpreg (luer, pannebånd, merker etc.). Da gjelder disse kriteriene: 
Patruljen har med seg et eller flere individuelle særpreg til post? 
Det individuelle særpreget er hjemmelaget og dekorert av speideren selv? 
Det individuelle særpreget har navnet på patruljen? 
Det individuelle særpreget har/er en tegning, figur etc. eller patruljelogo som gjenspeiler 
patruljenavnet? 
Alle i patruljen blir forsøkt involvert og ivaretatt? 
Patruljen har ikke benyttet banneord eller andre krenkende utsagn? 
Patruljen skal sitte sammen og spise til alle er ferdig under matoppgaven? 
 

Del 2. God avmelding ved ankomst og avgang post, samt 
innlevering av oppgaver 
Tidspunkt for bedømming blir ikke offentliggjort. 

Hva er god avmelding? 

En korrekt og god avmelding skal foregå slik at hele patruljen kommer på rekke og raskt stiller opp på 
linje (bak hverandre eller ved siden av hverandre). 

Patruljefører skal stå rett overfor den som tar imot.  Patruljefører (og resten av patruljen) gjør 
speiderhilsen og patruljefører sier «Patruljen Smørblomst, Ringsaker Speidergruppe klare til post.» 
Post-mannskapet hilser først etter at/som respons på at patruljefører gjør speiderhilsen, og sier: 
«Takk» eller tilsvarende og gjør speiderhilsen tilbake. 

Ved avreise fra posten/innlevering av oppgaver stiller patruljen opp på samme måte og patruljefører 
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sier: «Patruljen Smørblomst, Ringsaker Speidergruppe ferdig på post.» Post-mannskapet gjør da 
speiderhilsen tilbake og sier «Takk» eller tilsvarende.  

Ved postinnlevering hvor Patruljefører leverer oppgave alene (der dette er tillatt) melder bare 
Patruljefører fra alene. 

Bedømmingskriterier 
Patruljen kommer på rekke og raskt stiller opp ved siden av hverandre 
Patruljefører hilser (uoppfordret) 
Sier navn på patruljen 
Sier navn på speidergruppe 
 

Dårlig oppførsel 

Dårlig oppførsel (f.eks. slåssing, mobbing, erting, utestenging) under eller mellom oppgavene, dvs. så 
lenge NM pågår, inkludert uro etter rosignal vil føre til en advarsel som igjen kan medføre poengtrekk 
om advarselen ikke opprettholdes. Det presiseres at musikk under oppgaveløsning ikke er tillatt og vil 
medføre poengtrekk. Musikk utover dette, frarådes, men skal uansett ikke være til sjenanse for andre. 
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