Patruljeinformasjon

- Er det ikke gøy, så er det ikke speiding!

- Lord Baden-Powell

Det nærmer seg og vi i Grenland gleder oss til storinnrykk i Fritidsparken i Skien. Slagordet for
årets NM er «NM i gøy!», og vi håper du også vil bidra til at dette blir gøy for alle.
Innsjekk fra kl. 16.00 fredag 14. juni (det ikke er mulig å komme inn på området før dette).
- Ved ankomst vil patruljene og ledere bli vist hvor dere kan vente og sette utstyr.
- Deretter skal reiseleder og patruljefører sammen henvende seg til velkomstkomiteen,
hvor de får utdelt sin deltakerliste med sin info som skal gjennomgås.
- Når informasjonen på arket er gjennomgått av reiseleder og patruljefører går disse
sammen opp til innsjekk for å sjekke inn.
- Når innsjekken er gjennomført vil patruljefører bli vist til patruljeområdet.
Patruljeføreren kan så hente resten av patruljen og patruljeutstyret fra venteområdet.
Mobiltelefoner er ikke tillatt under konkurranse. Det jobbes med en løsning for oppbevaring
av disse.
NM-t-skjorter er nå lagt ut for salg hos Speider-sport, sammen med drikkeflaske og skjerfring.
Dette kan bestilles gruppevis og vil bli utdelt på NM.
Grupper som kommer tidlig fredag kan benytte seg av følgende tilbud fra Vitensenteret som
ligger i Porsgrunn sentrum: http://www.du-verden.no/. Speidere og speiderledere som
kommer med speiderskjerf får inngang for 50, pr. person.
Matoppgaven lørdag kan du finne på nmispeider.no/praktisk-informasjon/.
Matoppgaven er ikke en hemmelig oppgave, og vi oppfordrer alle til å forberede seg.
Patruljemat resten av helgen skal patruljen selv stå for.
Det er kildesortering i Skien kommune, patruljene vil få utdelt grønne og blå poser til plast og
matavfall ved innsjekk, skulle det være behov for flere, kan det fås i vaktbua.

Programmet for NM i speiding 2019 ser slik ut (med forbehold om noen endringer)
Fredag 14.juni 2019:

Kl. 16.00 – 19.00
Kl. 18.00 – 20.00
Kl. 21.00 – 21.40
Kl. 22.00
Kl. 22.15

Konkurranseområdet åpnes for innsjekk
Matservering i Flerbrukshallen
Åpningsarrangement ved scenen
Peffmøte med reiseledere i Flerbrukshallen
Konkurransestart etter peffmøtet

Lørdag 15.juni 2019:
Kl. 06.30
Kl. 08.00
Kl. 09.00 – 10.00
Kl. 10.30 – 12.30
Kl. 13.00 – 16.00
Kl. 16.00 – 17.00
Kl. 17.00 – 19.30
Kl. 19.30 – 21.30
Kl. 20.30
Kl. 21.30
Kl. 21.30 – 22.30
Kl. 23.00

Revelje og frokost
Flaggheis
Teorioppgave
Orientering
Praktisk oppgave
Pause
Matoppgave
Pause
Klagefrist teori, o-løp og o-teori
Klagefrist praktisk oppg., mat.
Leirbål ved scenen
Ro i leiren

Søndag 16.juni 2019:
Kl. 06.30
Revelje og frokost med smøring av matpakke
Kl. 07.30
Patruljeførermøte ved scenen.
Kl. 08.00
Flaggheis og Speidergudstjeneste
Kl. 09.00 – 13.15
Rundløype. Se egen plan.
Kl. 10.45 – 11.15
Lunsj (matpakke)
Kl. 13.30 – 14.30
Klagefrist Rundløypa og patruljedrift
Kl. 13.30 – 14.45
Riving av leir og pakking av utstyr
Kl. 15.00
Avslutning og premieutdeling
Kl. 16:00
Utsjekk og avreise

Utover vanlig patruljeutstyr må patruljene ha med seg utstyret listet opp på neste side.
Dessuten bør patruljene ha med:
-

Klokke (ikke «smartklokke» e.l.)
Sitteplater/underlag
Paraply ved behov
Drikkeflasker til alle

Speiderkniv (vanlig tollekniv) er tillatt under alle øvelser – men ikke nødvendigvis nyttig.
Grupper som ikke kan ta med seg gassflasker, kan bestille dette av Speider-sport for levering
på NM. Speider-sport tar også retur på brukte gassbokser.

Teori

Lørdag 09.00-10.00

Felt B

Skrivesaker

Orientering

Lørdag 10.30-12.30
Se egen tidsplan

- O-løp
To fra hver patrulje

Felt C

Gode løpssko, heldekkende løpsklær, kompass,
skrivesaker
Ett startnummer

- O-teori
Resten av patrulja

Felt B

Kompass med måleskive, skrivesaker
Det andre startnummeret

Husk å spise lunsj og smøre matpakke under orienteringskonkurransen.

Praktisk oppgave

Lørdag 13.00-16.00

Matlaging

Lørdag 17.00-19.30

Matutlevering

Felt B

Patruljeområdet

Kniv, hammer, avbitertang, syl, tommestokk,
sag, spisstang, sandpapir ca 80-100, blyant, tynn
tusj, tykk tusj, vinkel, trefil
Førstehjelpsutstyr (skal ikke brukes)
Kokeutstyr på gass, skjærefjøl, kokkekniv
Førstehjelpsutstyr, brannbøtte (kun for
sikkerhets skyld)

Lørdag 17.00

Felt A

Startnummer

Patruljedrift

Hele helga

Over alt

Godt patruljesamhold😊, særpreg

Rundløype

Søndag 09.00-13.15
Se egen tidsplan

Skrivesaker
Førstehjelpsutstyr (skal ikke brukes)

- Førstehjelp

Felt B

- Naturkjennskap

Felt D

- Pionering

Felt C

Linjal, kniv

- Hemmelig oppg.

Felt A

Sag (gjerne sammenleggbar tursag)

Ta vare på hverandre
Hjelp hverandre og pass på at alle har det bra under konkurransen. Har dere et problem, eller
trenger hjelp – ta kontakt med sekretariatet så hjelper vi til!
Spørsmål?
• Spørsmål om arrangementet sendes til nm@speiding.no
Vi ønsker vel møtt til årets NM i speiding!
Speiderhilsen
Hans Eide

Øyvind Danielsen

Prosjektleder

Prosjektnestleder

