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Patruljen Falk fra 1. Skougum speidergruppe kom søndag på 2. plass i NM i speiding
– Det har vært bra samarbeid. Jeg føler at vi har samarbeidet mye bedre under dette NM-et
enn forrige NM, sier Edvard Grødem, en av patruljeførerne til Asker-speiderne.
750 speidere, fordelt på 118 speiderpatruljer, konkurrerte om NM-tittelen under årets NM i
speiding som ble arrangert i Moss. Disse har kvalifisert seg til NM gjennom kretsvise
konkurranser. Det er tredje året Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne
samarbeider om arrangementet.
– Jeg vil gratulere andreplassvinnerne med strålende innsats i NM, uttaler speidersjef i Norges
speiderforbund, Solveig Schytz.
– Det har vært høyt nivå, mange patruljer har kjempet og stått på og gjort sitt beste. Og det er
når en gjør sitt beste i godt samarbeid i patruljen at man lykkes i NM, legger Schytz til.

Hanket inn
Guttene fra Skougum er likevel litt skuffet over at de ikke nådde helt til topps i mesterskapet.
– Vi har ligget på førsteplass nærmest hele tiden, vi startet på fjerdelass og så lå vi på
førsteplass, forteller Terje Tvenning.

Mesterskapet besto av ulike praktiske og teoretiske oppgaver. Patruljen tror at det var
teorispørsmål om speiderhistorie de gjorde det dårligst på, mens de hanket inn poeng i de
praktiske oppgavene.
– Det var litt skuffende, vi røk på ting vi burde kunne, sier Jan Henrik Vedeler, en av
patruljeførerne.

Klare for neste år
Sammenlagt var det bergenserne i patrulje Tiur fra 1. Fjøsanger som fikk flest poeng og tok
hjem norgesmestertittelen.
Fra scenen under jubileumsleirbålet på NM søndag ble det opplyst at patrulje Elg fra 1.
Grimstad MSK kom på 2. plass og patrulje Falk fra 1. Skougum på 3. plass.
Etter en ekstra gjennomgang av hoveddommernes notater viste det seg at i en av oppgavene
har Elg fått 5 poeng for mye. Dermed ble det opprykk for Skougum.
Blant Skougum-speiderne er konkurranseinstinktet sterkt, og hvert år forbereder de seg godt
til NM. Også i fjor kom Falk på andreplass. Patruljen vil stå på for å kvalifisere seg til NM
også i 2012, og målet er som alltid seier i norgesmesterskapet i speiding.
Andre lokale speidergrupper:
12. plass: Delfin, Asker 1 speidergruppe
30. plass: Blekksprut, Asker 1 speidergruppe
31. plass: Pegasus, Asker KM
44. plass: Bjørn, Asker KM
48. plass: Hauk, 1.Skougum speidergruppe
50. plass. Elg, Holmen KM

Fullstendig resultatliste ligger på www.nmispeiding.no.

