
Patruljedrift - Matoppgave 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet 
for dommere hvordan denne posten skal fungere og 
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten. 
 
 

Hva er oppgaven 
Matoppgavedelen går ut på å poengsette patruljens middag lørdag. Dette gjelder da både laging av 
middag, spising og opprydding etterpå. 
 
 

Dommerbehov 
På denne posten har en dommer ansvar for å følge opp 3-4 patruljer. Disse 4 patruljene bor i nærheten av 
hverandre. 
 
 

Postgjennomføring 
1. Patruljene kommer tilbake fra teoriposten noe over fem på lørdagen. 
2. Dommere befinner seg allerede på patruljeområdene med sine poengskjemaer. 
3. Dommerne samler sine PFer rundt seg og tar imot avmelding. 
4. Dommere går rundt på patruljeområdene og passer på sine patruljer. 
 

 

Bedømning 
1. Dommere går rundt på patruljeområdene og noterer underveis. 

 
 

Tid patruljene har til disposisjon 
Patruljen har omtrent 2 timer på å løse oppgaven. Oppgaven skal være ferdig senest klokken 1830 når praktisk 2 
begynner. 
 
 

Tillatte hjelpemidler 
Speiderne bruker de nødvendige hjelpemidlene de har med seg for å lage middagen. Er du i tvil snakker du med 
postansvarlig. 



Matoppgave - Poengskjema 
 

Patrulje nr.  

Antall poeng  

 
 
 

 Kryss ved JA 

En rett  

En rett laget fra bunnen av på leirområdet  

To retter  

Rett nummer to laget fra bunnen av på leirområdet  

Delikat fremstilt på fat, tallerken, i kjele el.l.  

God oppgavefordeling internt i patruljen under middagslaging  

God oppgavefordeling internt i patruljen under opprydding  

God oppvask etter måltidet (Varmt rent vann)  

God opprydding etter måltidet (  

God hygiene under middagslagingen (Håndvask og behandling av råvarer)  

God hygiene under måltidet (Håndvask før spising, behandling av maten)  

God hygiene under oppvask, tørking og opprydding  

Totalt antall kryss  

 
Antall kryss ganges med 2,5. Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 30 poeng. 



Patruljedrift - Patruljeområdet 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet 
for dommere hvordan denne posten skal fungere og 
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten. 
 
 

Hva er oppgaven 
Patruljeområdedelen av patruljedriften er en del av patruljedriften og gir maksimalt 30 poeng. 
 
 

Dommerbehov 
På denne posten er det dommerne som passer på under praktisk 2 som sjekker og fyller ut skjema. 

 
 

Bedømning 
1. Dommerne går rundt til alle de deltakende patruljer i løpet av lørdagens Praktisk 2 1830-2030 på 

patruljeområdene. 



Patruljeområdet - Poengskjema 

 

Patrulje nr.  

Antall poeng  

 
 
 
 Kryss ved JA 

Er det orden på lagring av fellesutstyr (Kasse, pose, i enkeltes sekker)  

Er maten lagret ryddig og unna bakken el.l.  

Er personlig tøy pakket i sekken  

Er det skilt mellom vått og tørt tøy  

Er det ryddig på patruljeområdet (Bortsett fra det de bruker til praktisk 2)  

Har patruljen vannbøtte (med vann i) til brannslukking  

Totalt antall kryss  

 
Antall kryss ganges med 5 poeng, maks 30 poeng. Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. 



Patruljedrift - Patruljesærpreg 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet 
for dommere hvordan denne posten skal fungere og 
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten. 
 
 

Hva er oppgaven 
Patruljesærpregdelen av patruljedriften er en liten del av patruljedriften og gir maksimalt 15 poeng. 
 
 

Dommerbehov 
På denne posten er det dommerne som passer på under praktisk 1 som sjekker og fyller ut skjema. 

 
 

Bedømning 
2. Dommerne går rundt til alle de deltakende patruljer i løpet av lørdagens Praktisk 1 0900-1100 på 

patruljeområdene. 



Patruljesærpreg - Poengskjema 

 

Patrulje nr.  

Antall poeng  

 
 
 
 Kryss ved JA 

Har speiderne eller patruljen særpreget sitt på seg eller med seg når de lager praktisk 1?  

Er særpreget godt synlig (når du vet hva det er) eller er det bortgjemt under andre klær el.l.?  

Totalt antall kryss  

Antall kryss ganges med 2,5 poeng, maks 5 poeng  

  

Her er kravet at særpreget enten er hjemmelaget eller ser hjemmelaget ut. Særpreget kan være 
kjøpte deler som er satt sammen av speiderne. Særpreget kan også være innkjøpte gjenstander 
som er dekorert av speiderne. Eventuelt kan speiderne ha dekorert seg selv. 

 

Krysset utgjør 10 poeng  

 
Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 15 poeng. 



Patruljedrift - Samhold og miljø 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet 
for dommere hvordan denne posten skal fungere og 
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten. 
 
 

Hva er oppgaven 
Patruljesærpregdelen av patruljedriften er en del av patruljedriften og gir maksimalt 25 poeng. 
 
 

Dommerbehov 
På denne posten er det dommerne som passer på under Rundløypen - Komiteens oppgave som sjekker og fyller 
ut skjema. 

 
 

Bedømning 
3. Dommerne sjekker alle de deltakende patruljer i løpet av søndagens Rundløype - Komiteens 

oppgave. 
4. Patruljen skal IKKE få se poengskjemaet for denne delen. 



Samhold og miljø - Poengskjema 

 

Patrulje nr.  

Antall poeng  

 
 
 
 Kryss ved JA 

Er alle speiderne i patruljen kledd etter forholdene  

Alle i patruljen blir involvert og ivaretatt  

God avmelding ved ankomst og avgang post samt innlevering av oppgaver  

Totalt antall kryss  

Antall kryss ganges med 5 poeng, maks 15 poeng  

  

Alle i patruljen bruker speiderskjorte og skjerf 10  

Krysset utgjør 10 poeng  

 
Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 25 poeng. 
 
 

 


