
NROFs patruljeløp1 
Innledning 
NROFs patruljeløp er en sammensatt konkurranse som inkluderer 
elementer fra flere militære disipliner og gjennomføres som et 
feltmessig patruljeløp (infanteriløp) med fire deltakere på hvert lag. 
Konkurransen strekker seg over 10-15 timer og en distanse på inntil 
30 km. Løpet har en rekke poster av feltmessig karakter, så som 
skyting, målobservasjon, sanitet, orientering og så videre. I tillegg 
inneholder konkurransen andre mestringsaktiviteter, og testing av 
deltakernes kunnskap til dagens forsvar. 

Hensikt 

Overordnet 
Patruljeløpet er et viktig redskap for å nå Forbundets mål om å 
vedlikeholde kompetanse og fysisk skikkethet for reserven. 
Konkurransen skal også bidra til å øke forståelsen av reserven som 
ressurs og bidra til å øke troverdigheten til Norske Reserveoffiserers 
Forbund. 

Enkeltpersoner 
Konkurransen skal motivere deltakere og medlemmer i NROF til å 
holde sin feltmessige kompetanse vedlike og teste sine 
forsvarskunnskaper og -ferdigheter. 

Avdelinger 
Konkurransen skal bidra til å spre kompetanse i NROFs avdelinger 
og øke bredden og rekrutteringen til idretten i NROF. Den skal gi 
avdelingen øvelse i å organisere sammensatte aktiviteter og arbeide 
sammen «som en stab». 
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Lokale patruljeløp 
Selv om disse retningslinjene er først og fremst er skrevet for NROFs 
hovedarrangement, legges de også til grunn for tilsvarende lokale 
arrangementer. 

Overordnede bestemmelser 
Det er NROFs overordnede regelverk som ligger til grunn for all 
idrettsvirksomhet i Forbundet. Spesielt sentralt er: 

 Skytereglement for Norske Reserveoffiserers Forbund, som 
beskriver skyteøvelser, sikkerhetsbestemmelser og krav til 
skyteledere. 

 Samarbeidsavtale mellom NROF og Forsvaret, som 
beskriver retningslinjer for utlån av våpen, uniform og 
materiell til NROF. 

  UD 2-1, Sikkerhetsbestemmelser for Hæren, som gir 
normer for virksomhet der ikke annet er bestemt 

 NROFs reiseregulativ, som beskriver reglene for 
tjenestereiser i NROF 

Arrangøren skal dessuten forsikre seg om at deltagerne selv 
tegner/har de nødvendige forsikringer. NROF har ikke noe form for 
ansvar overfor deltager i aktiviteter, dersom denne skulle forulykke, 
skade seg eller andre.  



 

 
Våpen og ammunisjon 
Aktiviteter med våpen og ammunisjon vil normalt inngå som 
virksomhet ved enkelte poster.  Militære våpen lånes fra Forsvaret. 
Forbundets avtale med Forsvaret legges til grunn. Ytterligere lån 
skjer etter avtale for det aktuelle patruljeløpet. Militære våpen 
håndteres i henhold til avtalen med Forsvaret og oppbevares på 
standplass. Deltakerne skal ikke bære funksjonsdyktige våpen i 
resten av konkurransen. 

Ambisjonsnivå 
Ambisjonsnivået skal tilpasses den til enhver tid pågående 
innretning og aktivitet i Forsvaret, og styres slik at den 
sammenfatter den feltmessige kompetanse og ferdigheter som 
reserven bør strekke seg etter. Det må derfor være en tett kobling 
mellom Forbundets strategi og retningslinjene for planlegging og 
gjennomføring, slik det er for den øvrige idrettsvirksomheten. 
Normalt vil rammene for aktivitetene ligge innenfor de oppgaver 
som er tillagt Heimevernet. 

Ambisjonsnivået skal tilpasses slik at det er gjennomførbart for en 
NROF-avdeling, eventuelt flere avdelinger i samarbeid, å 



gjennomføre arrangementet. Dette kan bety at ambisjonsnivået 
varierer noe fra år til år. 

Konkurransen er et kompetanserettet arrangement, og øvelsene 
skal organiseres slik at arrangementet kan brukes til å evaluere 
deltakernes kompetanse og ferdigheter i forhold til Forsvarets 
standard for godkjent infanterist / godkjent HV-soldat. Det bør være 
en målsetning at flest mulig deltakere (lag) tilfredsstiller disse 
kravene, - klarer «merket». Dette fordrer at gjennomføring av 
øvelsene skal være objektivt målbare, og at kravene som settes, 
ikke er urealistisk høye. Selv om kravene for «bestått» er realistiske 
for et forberedt NROF-lag, skal reglene for poengberegning 
utformes slik at de skiller de beste fra de som ikke er i toppen. Dette 
bidrar til at selve konkurransen oppleves å være krevende. Dette 
innebærer altså ikke at konkurransen i substans skal bli mer 
krevende for hvert år, men at det usikkerhetsmomentet som bør 
prege feltmessige aktiviteter utgjøres av variasjon i de ulike 
disiplinene og den innbyrdes konkurransen mellom de beste lagene. 

Gjennomført patruljeløp gir poeng til NROF-kruset.  

Inndeling i klasser 
Konkurransen deles inn i to klasser, - over og under 55 år. Det er 
alderen på yngste deltaker i laget som teller. I tillegg premieres 
beste kvinnelag og beste nybegynnerlag. For nybegynnerlag gjelder 
at minst 3 av deltakerne på laget skal være førstegangs deltagende. 

Roller og ansvar 
Det er NROF ved Forbundsstyret som har det overordnede ansvaret 
for arrangementet. I det daglige støttes FS av Sekretariatet i 
spørsmål som har med økonomi, policy og regelverk å gjøre. Det 
kan avtales at Sekretariatet også skal ha andre gjøremål. 

Ansvar for planlegging og gjennomføring delegeres til en eller flere 
avdelinger, alt etter hvilket område som arrangementet skal 
gjennomføres i og avhengig av ressursene i avdelingen. Avdelingen 
støttes av en støttegruppe, som ikke har ansvar for 



gjennomføringen, men som gir råd på de områder avdelingene ikke 
har tilstrekkelig erfaring. En representant fra den avdelingen som 
sist hadde ansvaret for patruljeløpet og i den grad det er kjent, en 
representant fra den avdelingen som skal arrangere konkurransen 
neste år, bør inngå i støttegruppen. 

Patruljeløpet organiseres normalt slik: 

 Øvelser og poster 
For at deltakerne skal kunne forberede seg, er det utarbeidet en 
meny over øvingsmomenter. Arrangøren velger ut et visst antall av 
øvelsene og har selv ansvar for å gjennomføre dem: 

 Hva Hensikt Merknad 

1 Militærfaglig 
foredrag 

Øke deltakernes 
innsikt 

Teller ikke i 
konkurransen 

2 Ordremøte Informasjon til 
lagene, 
forberedelse, 

Gis som 5 pkt ordre, og 
gjennomføres med 
spørsmål til slutt. 



lederskap 

3 Forsvars-
kunnskap 

Motivere 
deltakerne til å 
holde seg 
oppdatert 

Baseres på NROFs 
militærmaktkurs samt 
grunnleggende 
forsvarskunnskap 

4 Militær etikk og 
RoE 

Reflekterte 
deltakere 

 

 Teoriprøve Prøve i kunnskap 
om hjemmels-
grunnlaget og 
vilkår for militære 
vakters bruk av 
våpen i fredstid. 

Prøven til godkjent HV-
soldat enkeltmann 

5 Feltskyting med 
lange våpen 

Teste 
skyteferdigheter 
og ildledelse 

«Standard» NROF-
virksomhet 

 Skyting AG-3 Skytebane med 
30m og 20m 

Prøven til godkjent HV-
soldat enkeltmann 

6 Baneskyting 
med lange 
våpen 

Teste 
skyteferdigheter 

«Standard» NROF-
virksomhet 

7 Baneskyting 
med pistol 

Teste 
skyteferdigheter 

«Standard» NROF-
virksomhet 

8 Orientering Presisjons-
orientering, 
angivelse av 
posisjon for 
objekter 

Fokus på nøyaktighet i 
større grad enn tid. 
Prøven til godkjent HV-
soldat enkeltmann er 
utgangspunktet. 

9 Måloppdagelse Teste årvåkenhet  

10 Sanitetsøvelse Hovedfokus 
livreddende 
førstehjelp og 
skadestedsledelse 

Prøven til godkjent HV-
soldat enkeltmann er 
utgangspunktet, 
pulsåreblødning og 
hjerte- og 
lungeredning. 

11 Samband Teste kjennskap  



til prosedyrer 

12 ABC-tjeneste Kunnskap, 
Ferdighet, 
Teambygging, 
lederskap 

Prøven til godkjent HV-
soldat enkeltmann er 
utgangspunktet, med 
vernemaskedrill. 

13 Fysisk form - 
kondisjon 

Godkjent soldat Prøven til godkjent HV-
soldat enkeltmann er 
utgangspunktet. 
Marsjtest 15km - langs 
vei med pakning og 
utstyr. 

14 Hinderbane Mestringsøvelse/ 
team-arbeid 

 

15 Forsering av 
vassdrag 

  

16 Rappellering   

17 Klatring - team Teambygging, 
lederskap 

 

18 Annen 
mestringsøvelse 

Teambygging, 
lederskap 

Under utvikling 

19 Annen 
mestringsøvelse 

Teambygging, 
lederskap 

 

20 Annen 
mestringsøvelse 

Teambygging, 
lederskap 

 

21 Annen 
mestringsøvelse 

Teambygging, 
lederskap 

 

 
Planlegging  
Arrangementet gjennomføres normalt ulike steder i landet, slik at 
Forbundets avdelinger kan få erfaring i tilsvarende arrangement og 
belastningen kan fordeles mellom ulike avdelinger i Forsvaret. 
Konkurransen bør fortrinnsvis knyttes til et militært skytefelt, slik at 
man kan ha nok variasjonsmuligheter for skyteøvelser. 



Plansyklusen er vanligvis: 

Når Hva Ansvar 

Oktober Evaluering av inneværende års 
konkurranse, anbefalinger for 
påfølgende år 

Sekretariatet 

November Utarbeidelse av skisse og 
budsjett for påfølgende år 
Dialog med Forsvaret om 
praktisk støtte til gjennomføring 

Sekretariatet 

Desember Søknad om økonomisk støtte til 
FD/Forsvaret  
Dialog med potensielle 
arrangøravdelinger 

Sekretariatet  

Februar - 
mars 

Avklaring av økonomiske 
rammer 

Sekretariatet  

Mars Kick-off-møte mellom 
arrangøravdeling, støttegruppe 
og Sekretariatet  

Sekretariatet, 
avdeling 
støttegruppe 

April – juni Befaringer Avdeling 

September Gjennomføring  Avdeling 

 
Planleggingen skal ta hensyn til følgende: 

 Militær relevans for Forsvarets innretning i dag 

 Reservens treningsbehov/kompetansekrav 

 Ressurssituasjonen 

 Enkelhet 

 Tilskuervennlighet 
 

Konkurransen gjennomføres normalt ultimo august/primo 
september, men tid på året kan variere. Arrangementsstedet og 
tidspunkt skal (om tilgjengelig) kunngjøres på NROFs aktivitetsplan 
innen utgangen av året før. 



Arrangementet promoteres i Pro Patria, på NROFs hjemmesider og 
andre relevante medier. NROFs sekretariat sender normalt 
innbydelse til alle NROF-avdelinger, militære avdelinger og 
relevante utenlandske kontakter seks måneder før konkurransen 
hvor det skal fremgå: 

 Tid og sted 

 Ankomstmuligheter og evt. transport 

 Kort beskrivelse av forlegning og forpleining 

 Kontakt info og påmeldings informasjon 
 

Gjennomføring 
Det normale programmet omfatter: 

 Torsdag – uttak av materiell 

 Fredag – ankomst deltakere, etablering i bivuakk 
/forlegning, teknisk møte/info til utøverne om løpet 

 Lørdag – patruljeløpet, middag/grillmat 

 Søndag – premieutdeling, opprydding, hjemreise deltakere 

 Mandag – innlevering av lånt materiell, hjemreise 
arrangører 
 

Deltakere 
Konkurransen er en lagkonkurranse. Hvert lag skal bestå av 4 
deltakere. Herav 1 lagleder, med befalsgrad, og 3 
mannskaper/befal. Det konkurreres i én klasse.  

Et lag kan starte eller fortsette med 3 deltagere. De vil da miste 
poengene som fjerde mann kunne stått for. (F.eks. ved normal 
tildeling av 100 patroner til laget, vil laget nå få kun 75). Deltakerne 
skal vise gode holdninger gjennom hele løpet og opptre positivt, 
velvillig og initiativrikt. 
 



Påmelding 
Påmeldingen skal være arrangøren i hende på post@nrof.no minst 
14 dager før løpsstart. Påmeldingen skal gjennomføres for hele 
laget samlet og skal inneholde følgende: 

 Lagets navn 

 Fullt navn på samtlige deltakere 

 Fødselsnummer eller ansattnummer i Forsvaret, for alle 
deltakere (for sikkerhetssjekk) 

 Militær grad for samtlige 

 E-post til alle deltakerne 

 Angivelse av hvem som er lagleder og POC i laget 

 Kontaktinformasjon 

 Tid og sted for ankomst, samt transportmiddel. 
 

Språk 
Språket vil normalt være norsk. Dersom det deltar utenlandske lag 
fra land utenfor Skandinavia skal språket være engelsk.  

Bekledning 
Under selve konkurransen skal deltakerne bære korrekt militær 
uniform og utstyr, uten synlig innslag av sivile effekter. Reiser, 
sosialt samvær og premieutdeling gjennomføres i sivil bekledning. 
 
Medarbeidere i arrangørstaben og postmannskaper skal bære 
korrekt uniform i henhold til militær grad, eller sportsantrekk for 
funksjonærer uten militær grad. Markører kan benytte nøytralt sivilt 
tøy, dog ikke sammenblandet med militære uniformseffekter.  

Arrangør 
Det er utpekt avdeling, som på vegne av FS, som leder planlegging 
og gjennomføring av arrangementet. I tillegg er det en støttegruppe 
som støtter planleggingen og gjennomføringen. 

Postmannskapene bør i hovedsak bestå av NROF-medlemmer, men 
enkelte poster kan bemannes av Forsvarets avdelinger der 
materiell, utstyr eller postens egenart tilsier dette. Det skal søkes å 
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stille så stor andel av postmannskapene som mulig fra NROF 
avdelinger i nærheten av arrangementet. 

Administrasjon 
Forlegning og forpleining skal så langt det lar seg gjøre, 
gjennomføres innenfor militær standard. Militære kaserner eller telt 
(også sivile) kan benyttes. Andre sivile løsninger kan anvendes der 
dette gir økonomisk og administrativ gevinst. 

Økonomi 
Deltakerne betaler selv alle reiseutgifter og en startkontingent som 
fastsettes før invitasjonen sendes ut. NROF dekker forlegning og 
forpleining. De økonomiske rammene vil være avhengig av 
Forbundets budsjett og eventuell støtte fra Forsvaret. 

Forberedelse og trening 
Patruljeløpet skal i hovedsak inneholde momenter som det er mulig 
for deltakerne å trene på. Noen øvelser skal allikevel være av 
overraskende art for deltakerne, for å bidra til mestring under 
ukjente forhold. 

Tilskuere og gjester 
Tilskuere bør gis tilgang til å se deler av konkurransen. Egne 
oppstillingsplasser opprettes ved behov, med sperrebånd og 
lignende. Ingen tilskuere eller gjester skal få lov til å ferdes i 
konkurranseløypene uten følge av arrangøren. Spesielt inviterte 
gjester kan følges rundt i hele traseen, i følge med representant fra 
NROF. 

Evaluering 
Hver konkurranse skal etterfølges av et evalueringsarbeid. Arbeidet 
omfatter vurderinger fra arrangørgruppen, Forsvarets avdelinger 
som har støttet arrangementet, deltakere og NROFs sekretariat. 
Arbeidet ledes av NROFs sekretariat og legges frem for 
Forbundsstyret og relevante enheter i Forsvaret.  

 


