Falk 1.Skougum - Tredjeplass i NM
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I helgens NM i speiding stakk patruljen Falk fra 1.Skougum av med tredje plassen i NM i
speiding.
Under et NM som ble preget av mye ulikt vær bidro Falk, Slagbjørn og Hauk fra 1.Skougum,
samt Blekksprut fra Asker 1 til stor spenning for ABspeiderne.
Undertegnede var på arrangementet som en del av NSF sin pressestab og fikk følge patruljer
fra hele Norge tett under arrangementet.
NM ble i år arrangert på vestsiden av Norge i Tysdal kommune. Denne er nabokommune til
mer kjente Haugesund.
Konkurransen startet lørdag morgen i tett regnvær. Og nytt av året var at rundløypen var den
første oppgaven. Noen som bidro til en mye tøffere start på NM enn det som normalt har vært.
Oppgavene skulle løses på områder som alle ville vært meget fine områder i solskinn, men
ettersom det regnet var områdene preget mye fuktighet og gjørme.
Senere på dagen ble det gjennomført to praktiske oppgaver, den ene var en oppgave der det
skulle lages en dampfløyte, som kunne spille ulike toner. Den andre oppgaven gikk ut på å
lage en fungerende fiskestang. I tillegg var det en oppgave der patruljene skulle lage mat, og
vaske opp - der bedømmingen er på samhold, samarbeid, særpreg, gjennomføring,
patruljeområde osv. Denne viker muligens banal, men 1/5 av konkurransens poeng deles ut
her. Så den er meget viktig. 1.Skougum sine patruljer har god erfaring fra NM og scoret i år
også mange poeng her.
Dag to hadde i år to konkurranser, Orientering og teori.
Etter endt konkurranse var det premieutdeling.
I år fikk kretsen følgende plasseringer:
Blekksprut, Asker 1 53.plass
Slagbjørn, 1.Skougum 28.plass
Hauk, 1.Skougum 12. plass
Falk, 1.Skougum 3.plass

Seier gikk i år til Jerv fra 1.Ås, andreplassen gikk til Jerv fra 7. Oslo Kanaljene.
Totalt deltok 118 patruljer i NM. For fullstendig resultatliste se her
Premier til de tre beste lagene var sekker fra Stormberg til alle patruljemedlemmene.
Kretsen gratulerer patruljene som deltok og er meget fornøyd med storartet innsats fra alle
sammen.
For bildeserier fra helgen se her

