
Patruljedrift - Samhold og miljø 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2013 
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 - Pionering som sjekker og fyller ut skjema 
mens patruljene arbeider med pioneringsoppgaven. 
 

 
 

Bedømning 
1. Dommerne sjekker alle de deltakende patruljer i løpet av søndagens Rundløype - Pionering. 
2. Dersom noen åpenbart fryser, er de ikke kledd etter forholdene. Dersom det regner og de ikke har 

beskyttelse mot regn oventil er de ikke kledd etter forholdene. De som har på seg flere plagg uten på 
hverandre og svetter synlig er ikke kledd etter forholdene. 

3. Patruljen skal IKKE få se poengskjemaet for denne delen. 



Samhold og miljø - Poengskjema 

 

Patrulje nr/navn   

Antall poeng  

 
Kledd etter forholdene: 

Dersom noen åpenbart fryser, er de ikke kledd etter forholdene.  
Dersom det regner og de ikke har beskyttelse mot regn oventil er de ikke kledd etter forholdene.  
De som har på seg flere plagg uten på hverandre og svetter synlig er ikke kledd etter forholdene. 

 
 Poeng 

Er alle speiderne i patruljen kledd etter forholdene 
Alle i patruljen er kledd etter forholdene 4 poeng 
En eller flere i patruljen er ikke kledd etter forholdene 2 poeng 
Fler enn halvparten ikke kledd etter forholdene 0 poeng 

 
 

 

Peffen fordeler arbeidet på flere i patruljen. 
Alle eller flere enn halvparten jobber 4 poeng 
Bare 2 eller 3 jobber, under halvparten 2 poeng 
Bare peffen som jobber 0 poeng 

 
 

 

God avmelding ved ankomst post.  
Alle gjør speiderhilsen 4 poeng  
Over halvparten gjør speiderhilsen 2 poeng 
Ingen eller færre enn halvparten gjør speiderhilsen 0 poeng 

 
 

 

 
Patruljen har ikke benyttet bannord 4 poeng 
 

 

Maks 16 poeng  

  

Alle i patruljen bruker speiderskjorte og skjerf 9 poeng 
 
Færre enn halvparten i patruljen mangler speiderskjorte eller speiderskjerf 6 poeng 
 
Flere enn halvparten av speiderne mangler speiderskjorte eller speiderskjerf 3 poeng 
 
Alle i patruljen mangler enten speiderskjorte og/eller speiderskjerf 0 poeng 
 
(mangler en person både speiderskjerf og skorte regnes dette som to personer) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Maks 9 poeng  

Samlet antall poeng max 25:  

 
Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 25 poeng. 


