Innhold i Peff 3
•Planlegging av en patruljetur med egen patrulje
•Gjennomføring av turen i tråd med kravene til fordypningsmerke Patruljehaik
•Evaluering av turen
Peff 3 er en patruljetur som gjennomføres i egen gruppe eller i regi av kretsen. Patruljeturen skal
tilfredsstille kravene til fordypningsmerke Patruljehaik.
Deltakerne skal ha peffansvaret i forbindelse med turen (også hvis de er patruljeassistenter til vanlig) og
sørge for at alle kravene til merket blir oppfylt. Loggen fra haiken og notater fra oppsummeringen av
turen skal sendes inn som rapport til kretsen for godkjenning og registrering av gjennomført Peff 3.
I gruppa er det troppslederen som har ansvaret for å følge opp gjennomføringen av patruljeturen og bistå
patruljen i rapporteringen til kretsen. Kretsen bør også oppnevne egen ansvarlig for å følge opp Peff 3.
Hvis deltakerne gjennomfører en vellykket tur, får de også fordypningsmerket Patruljehaik og kan bruke
det sammen med merkene til Peff 1 og Peff 2. Disse tre merkene til sammen viser at de har gjennomført
hele patruljeføreropplæringen. Merket kan deles ut av troppsleder eller ved en egen seremoni i kretsen.

Patruljehaik
Fordypningsmerke for tropp, "Patruljehaik" - patruljemerke
Hvorfor: Lære å planlegge og gjennomføre en haik med patruljen
Bidrar til følgende mål
F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider.
F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
V-1 Utvikle dine samarbeidsevner.
V-2 Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit.
V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre.
Fremgangsmåte
1. Alle i patruljen skal ha minst en konkret oppgave i forbindelse med planlegging og gjennomføring
av haiken.
2. Patruljen lager logg fra haiken og leverer den til troppslederen.
3. Alle i patruljen skal være med på en oppsummering av hvordan turen gikk og hva som er nyttig å
huske på til neste gang.
4. Patruljehaiken skal gjennomføres av patruljen alene - uten voksen leder.

