
Bedømming av patruljeområdene 

 

POENGARK 
 

 

Total poengsum: 

 

Dommer:   

 ________________________ 

Bedømming: 
 

Bedømmingskriterier  Mulige 
poeng 

Patruljens 
poeng 

Er det orden på lagring av fellesutstyret? 
Fellesutstyret ligger pent i kasse eller annet oppbevaringssystem: 5 poeng 
Noe av fellesutstyret ligger i kasse eller annet oppbevaringssystem: 3 
poeng 
Fellesutstyret ligger slengt rundt omkring: 0 poeng 
Fellesutstyr kan være matlagingsutstyr, redskaper (øks, sag osv.), 
presenning etc. 

 
 
 

5 poeng 

 

Er mat/snop/drikke lagret ryddig? 
All maten ligger på ett sted og i egnet oppbevaring: 5 poeng 
Noe av maten ligger på ett sted: 3 poeng 
Mye mat ligger rundt omkring: 0 poeng 

 
5 poeng 

 

Hensiktsmessig innredet patruljeområde 
De får poeng hvis de har disse kriteriene: 
Er inngang til området markert: 2 poeng 
Er det laget søppelstativ: 2 poeng 
Inn-/utgang av telt er mot fellesarealet på patruljeområdet: 2 poeng 

 
6 poeng 

 

Er personlige eiendeler pakket i sekkene/bagene? 
Alle personlige eiendeler er pakket i sekk/bag: 5 poeng 
Det meste av personlige eiendeler er pakket i sekk/bag: 3 poeng 
Mer enn 5 ting er ikke pakket i sekk/bag: 0 poeng 
Gjelder ikke sovepose/liggeunderlag. 

 
 

5 poeng 

 

Er vått tøy hengt opp? 
Alt synlig vått tøy er hengt opp: 5 poeng 
Det meste av synlig vått tøy er hengt opp: 3 poeng 
Ikke noe synlig vått tøy er hengt opp: 0 poeng 

 
5 poeng 

 

  

 
Patruljenr. 

 

 
Patruljenavn 

 

 
Speidergruppe 

 



Er sovepose og liggeunderlag pakket eller lagt på en annen ryddig måte? 
Alle soveposene og liggeunderlagene ligger pakket eller ligger på en ryddig 
måte: 6 poeng 
Halvparten av soveposene og liggeunderlagene er pakket eller ligger på en 
ryddig måte: 3 poeng 
Ingen av soveposene eller liggeunderlagene er pakket eller ligger på en 
ryddig måte: 0 poeng 

 
 

6 poeng 

 

Er søppelet ryddet? 
Alt søppel er ryddet: 6 poeng 
Det ligger 1-5 ting (søppel) på patruljeområdet: 3 poeng 
Det ligger mer enn 5 ting (søppel) på patruljeområdet: 0 poeng 

 
6 poeng 

 

Står teltet stramt og rett og med nødvendige barduner? 
Teltduken er stram, teltdøren er lukket og nødvendige barduner er festet: 
6 poeng 
To av tre fra første punkt er i orden: 4 poeng 
En av tre fra første punkt er i orden: 3 poeng 
Ingenting er i orden: 0 poeng 

 
 

6 poeng 

 

Står det vannbøtte med vann eller brannslukkingsapparat synlig på 
patruljeområdet? 
Vannbøtte, brannslukkingsapparat eller brannteppe er synlig: 6 poeng 
Vannbøtte, brannslukkingsapparat eller brannteppe er ikke synlig på 
patruljeområde: 0 poeng 

 
 

6 poeng 

 

 
Total poengsum (maks 50 poeng) 

 

 

Underskrift: 

 
 
_______________________________ 
Dommer 
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