HÅNDBOK FOR LOTTER

3.10

RETNINGSLINJER FOR LOTTER I LEIR
ELLER MILITÆR FORLEGNING
1

Begrunnelse
NLFs kurs er av kort varighet og derfor utnyttes tiden maksimalt.
Samtidig gis det anledning til å bli kjent med andre lotter.
Dersom alle som oppholder seg innen et begrenset område og under
uvante forhold skal kunne fungere effektivt, må man ha et reglement.
En del personell oppholder seg til stadighet innenfor disse områdene,
og har derfor større frihet enn lotter som oppholder seg der i kortere tid.
Samtidig er det ment å være trening for lotten i å kunne innordne seg
strengere militære forhold.

2

Antrekk
Lotten skal være korrekt antrukket. Man skal vise hensynsfull og
anstendig opptreden.
Sted:
a)

Spisesal, klasserom, ute i leir: lotteuniform – feltantrekk, eller
etter nærmere ordre.

b)

Eget forlegningsrom: fritt valg.

c)

Utenfor leir: sivilt antrekk, lotteuniform.

Ved fysisk trening tillates vanlig treningsutstyr. Etter endt trening jfr.
punkt a og b.
3

Rommene
Enhver lotte er ansvarlig for at deres forlegningsrom og felles
oppholdsrom er rene og ryddige. Dette skal være i orden før frokost.
Alt utstyr/klær henges opp eller legges i tildelt skap.
Sengen skal være oppredd når den ikke er i bruk. Annet skal ikke ligge
på ubenyttet seng. Benyttes sengen til hvile under tjenestetiden, fjernes
sko og ytterplagg.
Vi henviser ellers til stedets egne regler.

4

Tørking
Våte klesplagg kan tørkes på rommene dersom det ikke er anvist eget
tørkerom. Intet må henges til tørk eller lufting utenfor eller i vinduene.
Romlotten påser at dette overholdes.

5

Spisesalen
Så vidt mulig skal lottene innta sine måltider ved eget bord. Lotter i
uniform skal hilse ved å innta grunnstilling når man kommer inn i
spisesalen. Treningstøy eller overtrekksdrakt skal ikke forekomme i
spisesalen.
Vi henviser ellers til stedets egne regler.

6

Hilseplikt
Lotter i uniform skal hilse med hånden til luen når de møter befal
utendørs på militært område. Jfr. eget reglement.

7

Adgang andre rom/forlegningsbygg
a)

Det er ikke under noen omstendigheter tillat for lotter å
besøke/oppholde seg på andre rom enn de som er anvist av NLF ved
lotteleder eller av kursstedet.

b)

På samme måte er det ikke tillatt å ha besøk av uvedkommende på
forlegningsrommene.

8

Eventuelle henvendelser
Alle henvendelser skal foregå gjennom lotteleder eller tillitslotten.

9

Ved sykdom
Dersom sykdom oppstår, skal det straks meldes fra til
lottelederen/tillitslotten.

10

Røyking
Røyking er kun tillatt på anviste steder. Vi viser til stedets egne regler.
Sigarettstumper skal ikke kastes på bakken utendørs.

11

Alkohol
Det er ikke tillatt å nyte alkohol i tjenesten og under kurs. Kursleder kan
imidlertid gi tillatelse til begrenset nytelse ved spesielle anledninger.

Alkohol ved felttjeneste er strengt forbudt på grunn av sikkerhet.
12

Permisjoner
Ved henvendelse om å forlate klasserom eller tjenestested gjelder
følgende:
a)

Grunngitt behov for å forlate klasserom kan innvilges.

b)

Grunngitt behov for å forlate kurset/tjenestestedet gjelder kun i
forbindelse med sykdom hos lotten selv eller i nær familie.

c)

Kursstedet kan forlates etter dagens tjeneste etter å ha innhentet
tillatelse av kursleder.

13

Generelt
Det skal i alle sammenhenger utvises hensyn. Dette innebærer også å
møte til avtalt tid og sted.
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