Reglement for NM i speiding
Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon november 2021.

Reglement
Det finnes i tillegg til NM reglement arrangørinstruks NM i speiding og instruks til
oppgavekommite for NM i speiding.
Patruljene er selv ansvarlig for å sette seg inn i reglementet.

Deltakere og påmelding
Kretsens antall betalende medlemmer (alle aldre) per 31.12. året før arrangementet
avgjør hvor mange patruljer som kan delta fra den enkelte krets.
● Kretser som har mellom 0 og 299 medlemmer kan sende 2 patruljer
● Kretser som har mellom 300 og 599 medlemmer kan sende 3 patruljer
● Kretser som har mellom 600 og 899 medlemmer kan sende 4 patruljer
● Kretser som har mellom 900 og 1199 medlemmer kan sende 5 patruljer
● Kretser som har mellom 1200 og 1499 medlemmer kan sende 6 patruljer
● Kretser som har flere enn 1500 medlemmer kan sende 7 patruljer

Krav for å delta:
-

Kvalifisert eller patrulje valgt fra kretsen
Medlem av en patrulje
Aldersgrense for deltagelse er 5-10. klasse, dette gjelder i begge forbund
Størrelse på patruljen (Må ha minst 3 patruljemedlemmer, maksimalt 8
patruljemedlemmer)
Påmelding: Skal inneholde navn og adresse til patruljefører,
reiseleder/hjemmeleder og navn/fødselsdato på alle patruljens medlemmer. Må
også inneholde godkjennelse for bildebruk og publisering på sosiale
medier/forbundets plattformer.

Informasjon under arrangementet
NM skal ha en offisiell NM-tid. Denne vises ved hjelp av en stor og lett synlig klokke.
Korrekt tidsplan samt oversikt over klagefrister og klageprosedyrer gjøres tilgjengelig på en
offisiell oppslagstavle. Endringer i tidsplanen offentliggjøres umiddelbart på oppslagstavlen og
nettsidene.
Informasjon om utstyr og tillatte hjelpemidler vil bli gitt i forkant av gjennomføring av oppgavene

Patruljeområdet
Ledere/andre voksne som ikke er i arrangørkomiteen skal normalt ikke ha tilgang til
patruljeområdet fra ankomst til avslutning. Unntak fra dette knyttet til medisinske og andre
særlige grunner kan avtales med administrasjonssenteret/beredskap. Besøk ved slike
unntak på patruljeområdet skal skje sammen med en av vaktene/medlemmer i stab.

Kleskode under arrangementet
Alle speidere skal under gjennomføring av alle oppgavene ha på speiderskjorte og
speiderskjerf, der det er mest hensiktsmessig kan deltakerne kun ha på speiderskjerf.
Eksempler på oppgaver der man kan la være å bruke speiderskjorte er: Orienteringsløp og
Matoppgave

Hoveddommere
Hoveddommerne behandler eventuelle dispensasjonssøknader eller andre
henvendelser fra deltakende patruljer innen rimelig tid - Gjelder søknader om
unntak fra reglement
Hoveddommerne behandler innkomne klager og besvarer disse skriftlig, også de som
måtte komme underveis i mesterskapet. Klagene leveres inn på vedlagt klageskjema.
Hoveddommerne skal overvåke bedømming/poenggiving og løser tvister/klager. Klagene
besvares skriftlig.

KLAGE
Klage må sendes inn av patruljefører innenfor angitt tidsfrist
Oppgaven kan bli bedømt i sin helhet på nytt ved klagebehandling noe som medfører at man
både kan gå opp og ned i poengsum.

Bedømming og poengtrekk
Hver oppgave skal bedømmes både på rent faglige kriterier (resultat) og på arbeidsprosessen.
Poeng for prosessen vil utgjøre 25–30% av den samlede poengsummen for oppgaven. Viktige
momenter i vurderingen av prosessen er:
● Samarbeid: Vise viljen til å inkludere alle i oppgaveløsningen.
● Kreativitet: Kreativitet og ideutveksling belønnes.
● Ledelse: Blant annet peffens og assens rolle, delegering m.m
Alle deltakende patruljer vil få diplom. Vinnerpatruljen blir også tildelt den evigvarende
vandrepremien. Denne overleveres til arrangøren til neste års NM senest ved åpningen av
arrangementet. Medlemmene i vinnerpatruljen overleveres en gullknute til bruk på speiderskjerfet
som et evig symbol på at de var med på å vinne NM.

Vedlegg:
● Klageskjema

NM i speiding – Klageskjema
Patruljenr.:
Patruljenavn:
Patruljefører:

Klage på oppgave:

Levert dato/kl.:

Mottatt av:

Behandlet dato/kl.:
Hoveddommernes avgjørelse:

□ Tas til følge

 Tas ikke til følge

 Til orientering

