Plan for patruljetur
Patrulje:

Dato:

Peff:

Sted:

Mob:

Hjemmeleder - navn og mobilnummer:

Tema og mål for turen:

Punkter i treningsprogrammet:

Hva skjer?

Hvem har
ansvaret?

Punkt i
treningsprogrammet

Hvilket utstyr trengs?

SJEKKLISTE:
Før turen:
Beskrivelse:
Finne passende overnattingssted/turmål i forhold til årstid og vær

Skaffe tillatelse til å bruke stedet

Planlegge menyen ut ifra de matlagingsmuligheter overnattingsstedet gir

Planlegge turen slik at alle kan delta

Tenke gjennom sikkerhet på turen
- Hva kan skje?
- Hvordan unngår vi at det skjer?
- Hva er konsekvensene dersom det skjer?
- Hvordan håndterer vi situasjonen om det likevel skulle skje?
Eventuelt bruke noen patruljemøter til å øve på ferdigheter dere får bruk for under turen

Gi troppsleder beskjed om når, hvor og hvem som skal på tur

Gå gjennom ruta på kartet sammen med en leder

Gjøre avtale med hjemmeleder og eventuelle andre som bidrar i forbindelse med turen

Lage utstyrsliste (husk alltid kart og kompass og førstehjelpsutstyr)

Sjekke om utstyret er i orden. Eventuelt reparere det, skaffe det som mangler og pakke
fellesutstyret

Fordele oppgaver, utstyr og mat mellom patruljemedlemmene

Forberede eventuelt materiell til turprogrammet

Lage invitasjon til turen (turlapp)
HUSK:
-

Klær
Mat
Oppmøtested og hentested
Oppmøtetidspunkt og hentetidspunkt
Påmeldingsfrist
Eventuelle forberedelser den enkelte skal gjøre
Hjemmeleder

Ansvarlig:

Sjekk:

Under turen:
Beskrivelse:
Sjekke at alle har med nødvendig turutstyr

Ansvarlig:

Sjekk:

Ansvarlig:

Sjekk:

Følge alltid med på kartet underveis

Informasjon om hva som skal skje og hvordan det skal skje

Vær aktivt deltakende i alt dere gjør

Passe på at alle har noe å gjøre og at oppgavene passer den enkeltes nivå

Gi ros og oppmuntring

Passe på tiden (husk at planen kan endres underveis om nødvendig)

Vær oppmerksom på eventuelle utrygge situasjoner som kan oppstå

Vær oppmerksom på stemningen i patruljen og prøve å håndtere problemer eller
konflikter som oppstår

Rydde opp før dere går hjemover

Etter turen:
Beskrivelse:
Melde fra til troppsleder at dere har kommet hjem

Høre med speiderne hva som var bra med turen, og hva som kan gjøres bedre neste gang

Diskutere peffen og assen i mellom hvordan turen gikk og hva dere bør huske på til neste
gang

Sende ut en oppsummering til troppsleder, og gjerne foreldre, hva dere har gjort og lært

Notere for hver enkelt speider hvilke punkter i treningsprogrammet de har fullført

SIKKERHET:
Etapper:
Avreise:

Gåing

Lage
overnattingssted

Matlaging

Overnatting

Pakke og reise
hjem

Hva kan skje?

Hvordan unngå?

Hva er
konsekvensene?

Hva gjør vi om
det skjer?

