Patruljedrift - Matoppgave
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2012 beskrevet
for dommerne 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 foregår på patruljeområdet.
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.
2.
3.
4.

Patruljene kommer tilbake fra teoriposten kl.16.30 på lørdag.
Dommere befinner seg allerede på patruljeområdene med sine poengskjemaer.
Dommerne samler sine PFer rundt seg og tar imot avmelding.
Dommerne går rundt på patruljeområdene og passer på sine patruljer.

Bedømming
1. Dommerne går rundt på patruljeområdene og noterer underveis.

_____________________________________________________________________________________

Tid patruljene har til disposisjon
Patruljen har 1,5 time på å løse oppgaven. Oppgaven skal være ferdig senest kl.18.00, 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

Maks poeng
En rett laget av varierte råvarer( grønsaker, fisk/kjøtt, ris/pasta/potet)
på leirområdet
Rett nummer to (kan være forrett, middag eller dessert) laget av
varierte råvarer på leirområdet
Apetittvekkende fremstilt (presentasjon av maten)

5

God oppgavefordeling internt i patrulje under middagslaging og
opprydding før måltid
God opprydding og oppvask (rent varmt vann) etter måltidet

5

God hygiene underveis i prosessen:
-ved middagslagingen (Håndvask og behandling av råvarer)
-under måltidet
-under oppvask, tørking, opprydding

7,5

Totalt antall poeng
Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 30 poeng.

5
2,5

5

30

Patruljedrift - Patruljeområdet
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2012 beskrevet
for dommerne 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.
Patruljeområdet, patruljeutstyr og personlig utstyr skal til enhver tid være ryddig og ordentlig.

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

Bedømming
1.Dommerne går rundt til alle de deltakende patruljer i løpet av lørdagens Praktisk 1 kl.0900-1130 på
patruljeområdene.

Patruljeområdet - Poengskjema
Patrulje nr.
Antall poeng
Maks poeng
Er det orden på lagring av fellesutstyr (Det er plassert i kasse, pose,
felles sekk – ikke i enkeltes sekker)
Er maten lagret ryddig og unna bakken el.l.

5

Er personlig tøy pakket i sekken

5

Er det skilt mellom vått og tørt tøy

5

Er det ryddig på patruljeområdet (Bortsett fra det de bruker på
Praktisk1)
Har patruljen vannbøtte (med vann i) og/eller pulverapparat til
brannslukking

5

Totalt antall poeng
Maks 30 poeng. Poengsummen føres øverst på poengskjemaet.

5

5

Patruljedrift - Patruljesærpreg
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2012 beskrevet
for dommerne hvordan denne posten skal fungere og
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.

Hva er oppgaven
Patruljesærpregdelen 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.

Bedømming
2. Dommerne går rundt til alle de deltakende patruljer i løpet av lørdagens Praktisk 1 kl.0900-1130 på
patruljeområdene.

Patruljedrift – Patruljesærpreg
Patrulje nr.
Antall poeng

Har speiderne eller patruljen særpreget sitt synlig på seg eller med seg under Praktisk 1?
(Beregnes prosentvis utfra antall patruljemedlemmer. 100% = 5 poeng)
Særpreget er laget eller dekorert av patruljen , ikke kjøpt ferdiglaget/trykt . JA=10 poeng

Totalt antall poeng
Maks 15 poeng

Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 15 poeng.

Maks poeng
5
10

Patruljedrift – Samhold og miljø
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2012 beskrevet
for dommerne hvordan denne posten skal fungere og
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.

Hva er oppgaven
Samhold og miljø er en del av patruljedriften der god oppførsel, en positiv holdning og passende
språkbruk blir vektlagt under konkurransen. Patruljen skal ta spesielt hensyn i tiden fra rosignal til
revelje. Det er viktig at patruljen har fokus på vennskap.
Posten gir maksimalt 25 poeng.

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

Bedømning
1. Dommerne/komiteen sjekker alle deltakende patruljer i løpet av konkurransens praktisk 1 og matoppgave
lørdag, samt under søndagens Rundløype – Komiteens oppgave.
2. Komiteen innhenter meldinger om tilsnakk fra vakter på grunn av ureglementert uro fra rosignal til revelje i
konkurranseperioden.
3. Ved dårlig oppførsel under oppgavene, utenom konkurransene eller ved uro etter rosignal kan patruljen
trekkes i poeng. 5 poeng trekk pr. episode som fører til tilsnakk.
4. Det utfylles eget trekkark, der den som foreslår trekket beskriver hendelsen som førte til trekk. Dette for å
kunne foreta vurdering hvis det er spesielle situasjoner som gjør at patruljen ikke bør trekkes.
5. Patruljen skal IKKE få se poengskjemaet for Samhold og miljø.

Patruljedrift – Samhold og miljø
Poengskjema
Patrulje nr.
Antall poeng

Alle i patruljen blir involvert og ivaretatt
Alle i patruljen bruker speiderskjorte og skjerf
God avmelding ved ankomst og avgang på Rundløypa samt ved innlevering av oppgaver

Totalt antall kryss
Maks 15 poeng
Patruljen har, innenfor reglementert tid (i tiden fra kl.0900 til rosignal lørdag/
revelje til flaggheis søndag) blitt kjent med 2 andre patruljer fra andre
speiderkretser.

Poeng (overført fra skjema Vennskap)
Maks 10 poeng
Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Maks 25 poeng.

Maks poeng
5
5
5

Patruljedrift – Samhold og miljø
Vennskap
Patrulje nr.
Antall poeng

Poengsum overføres Poengskjema Samhold og miljø
Dette skjema utdeles kl.0900 lørdag, sammen med Praktisk 1 ved scenen.
Patruljen skal bli kjent med to andre patruljer i fra andre speiderkretser (to forskjellige kretser) og finne
informasjon/svare på spørsmålene i skjemaet.
Oppgaven skal leveres inn til bedømming kl.0800 søndag ved scenen.
1. a: Patruljenavn:
1. b: Gruppens navn og gruppeleder:
1. c: Hvilken krets:
2. Har dere like interesser utenom speideren
og hvilke?
3. Hva er beste opplevelse så langt på NM?

Kryss for poeng
1
1

a: Patruljenavn:
b: Gruppens navn og gruppeleder:

1
2

c: Hvilken krets:
Har dere like interesser utenom speideren
og hvilke?

3

Hva er beste opplevelse så langt på NM?

Kryss for poeng

Kryss ganges med 5 poeng
Maks 10 poeng.

