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Norgesmesterskapet i speiding 2009 

Teorioppgave 

Informasjon til patruljen 

Oppgavesettet inneholder 100 spørsmål innenfor disse kategoriene: 

 

Fremgangsmåte 

Det er tre svaralternativer for hvert spørsmål.  

Sett et tydelig kryss på svararket for det svaralternativet som dere velger. 

Dersom dere ombestemmer dere på et svar, sett en tydelig ring rundt krysset. 

Spørsmål som er besvart med mer enn ett kryss, blir regnet som feil svar, selv om ett av kryssene er 

på riktig alternativ.  

 

Oppgavene skal være innlevert samme sted dere fikk dem ut, innen klokken …. 

 

Lykke til!  

 

Eksempel:  

   

 

Spørsmål 1  Spørsmål 2  Spørsmål 3  Spørsmål 4  Spørsmål 5 

A B C A B C A B C A B C A B C 

 x  x    x x       

 

Riktig! Riktig! FEIL! 
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Kryss av riktig alternativ på svararket 

1. Hva heter Finansministeren i Norge? 

a)Per Kristian Foss b)Kristin Halvorsen c)Jonas Gahr Støre 

2. Hvilket årstall forbinder du med 17.mai? 

a)1814 b)1888 c)1905 

3. Hvilket land tilhører Grønland? 

a)Island b)Ingen, der er selvstendige c)Danmark 

4. Hvor skal neste Verdensjamboree (verdensspeiderleir) holdes? 

a) I Sverige 2011 b) i Japan 2011 c) i Mexico 2011 

5. Du er i et kjemilaboratorium. Du blander sink og saltsyre i et reagensglass og en 
gass utvikler seg. Hvilken gass er dette? 

a)Helium b)Radon c)Hydrogen 

6. Fra hvilken dato er det generelt forbud mot å tenne bål i skog og mark? 

a)15.april b)15.mai c)15.juni 

7. Hvilke politiske partier består den norske regjeringen av?  

a)AP, SP og SV b)AP, V og SV c)AP, SV og KrF 

8. Hvorfor hilser speidere med venstre hånd? 

a)Fordi Baden Powell var 
venstrehendt, vi gjør det for å 

ære ham 

b)Etter en fredsskikk som 
Baden Powell Lærte i Afrika 

c)For å sjekke om dem man 
hilser på også er speidere 

9. Hvilket land forbinder du med tulipaner? 

a)Frankrike b)Nederland c)Spania 

10. Hvor ofte er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge? 

a)Annet hvert år, samtidig 
med stortingsvalget 

b)Hvert tredje år, eller når 
kommunene selv ønsker det 

c)Hvert fjerde, to år før/etter 
stortingsvalgene 

11. Hvem oppfant Penicillinet? 

a)Marie Curie b)Alexander Flemming c)Louis Pasteur 

12. Hvilken av disse byene ligger lengst Vest? 

a)Kirkenes b)Vardø c)Hammerfest 

13. Hvem var Kimball O´Hara? 

a)Gutten som var opphavet til 
Kims Lek 

b)En skotsk fotballspiller c)Den første Irske speidersjefen 
– god venn av Baden Powell 

14. Hva kan du bruke TYRI til? 

a)Opptenning av bål b)Dele en raje i to c) Finne veien hjem 

15. Fra når er det tillatt å gjøre opp ild i skog og mark, forutsatt at det ikke er tørke 
eller andre forhold som forhindrer? 

a)15.august b)15.oktober c)15.september 

16. Hva står forkortelsen NHO for? 

a)Norsk Hundeeier 
Organisasjon 

b)Næringslivets 
Hovedorganisasjon 

c)Næringslivets Hotellorgan 

17. Hva er Scouts Own? 

a)speidernes egen livsstil b)Speidernes egen sangbok c)Speidernes egen 
Gudstjeneste 

 

18. I hvilket stjernebilde ligger Stella Polaris 
a)Pleiadene (Syvstjernen) b)Lille Bjørn c)Orion 



Side 3 av 6 

 

 

19. Hvilken organisasjon forbinder du med 24.oktober? 

a)EU b)FN c)NATO 

20. Hva forbinder du med datoen 9.april? 

a)Det tyske angrepet på 
Norge i 1940 

b)Verdens første Atombombe 
ble sluppet over Hiroshima 

c)Unionen mellom Norge og 
Danmark ble offisielt opphevet 

21. I hvilket fylke ligger Galdhøpiggen? 

a)Telemark b)Buskerud c)Oppland 

22. Our Chalet og Kandersteg er internasjonale Speidersentre. I hvilket land ligger 
de? 

a)Sveits b) Østerrike c)Tyskland 

23. Hvor mange egg går det i et dusin? 

a)12 b)10 c)20 

24. Hvor har du lov til å slå opp telt uten spesiell tillatelse? 
a)Hvor du vil b)I utmark c)Kun i skogen 

25. Hvilken organisasjon forbinder du med Fredrik Hauge? 
a)Bellona b)Norges Naturvernforbund c)Norges Miljøvernforbund 

26. Hvem er St.Georg 

a)Lillebroren til St.Peter b)Speiderens Grunnlegger c)Speiderens skytshelgen 

27. Hvor i kroppen finner du sneglehuset? 
a)I ryggen b)I øret c)I strupehodet 

28. Hvor mange fylker er det i Norge? 
a)19 b)20 c)15 

29. Hva het kongen som samlet Norge til ett rike? 
a)Haakon 7. b) Harald 1. Hårfagre c)Karl 2. Johan 

30. I hvilket fylke ligger Bodø? 

a)Nord-Trøndelag b)Nordland c)Troms 

31. Når ble NSF stiftet? 

a)1978 b)1979 c)1980 

32. Hva er det latinske ordet for Nordlys 

a)Aurora Surrealis b)Aurora Borealis c)Aurora Norwegicus 

33. Mange speidere bruker stormkjøkken fra Trangia til matlaging. Disse har en 
brenner som varmekilde. Hva er drivstoffet? 

a)Bensin b) Parafin c)Rødsprit 

34. Hva heter Stortingspresidenten i Norge 

a)Carl Ivar Hagen b)Torbjørn Berntsen c)Torbjørn Jagland 

35. Hvor finner du ”den lille bibel” 

a)Johannes 3.16 b)Matteus 3.16 c)Johannes 1.12 

36. Hvilke av disse linjene er hentet fra ”Fedrelandssalmen”? 

a)”Gjennom de fagre riker på 
jorden” 

b)”Under deg vi vokser sterke” c)”Og vinter for vårsol røma” 

37. Hvor var det Moder Theresa arbeidet? 

a)Slummen i Mumbay b)Slummen i Calcutta c)Slummen i Islamabad 

38. Hva heter landet som ligger lengst øst i Sør-Amerika? 

a)Colombia b)Brasil c)Argentina 

39. Byen Riga er hovedstaden i: 

a)Estland b)Latvia c)Litauen 
 

40. Når ble KFUM-speiderne og KFUK-speiderne i Norge slått sammen? 
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a)1998 b)2000 c)2003 
 

41. Hva er styrken til ullklær? 

a)De tørker fort b)De er vindtette c)De holder varmen selv om de 
er våte 

42. Hvor langt unna hus må du minst være for å overnatte uten spesiell tillatelse? 

a)50 meter b)150 meter c)100 meter 

43. Hvilke av disse treslagene er bartre? 

a)Barlind b)Lerke c)Hassel 

44. Hva er speidernes valgspråk? 

a)Jeg lover etter beste evne b)Vær beredt – Alltid beredt c)Jeg vil gjøre mitt beste 

45. Hva heter høyre og venstre på en båt? 

a)Styrbord og Babord b)Lovart og Le c)Høyre og venstre 

46. Hva er himmelretningen SV (SørVest) oppgitt i grader? 

a)120 b)135 c)165 

47. Når tok mennesket sitt første skritt på månen? 

a)1969 b)1970 c)1971 

48. Hvor ligger den danske byen København? 

a)På Jylland b)På Fyn c)På Sjælland 

49. Hvilken av disse vindstyrkene er sterkest? 

a)Lett bris b)Laber bris c)Frisk bris 

50. Hvor lang er en nautisk mil? 

a)18520 meter b) like lang som en vanlig mil; 
10.000 meter 

c)1852 meter 

51. Hvor lenge kan du overnatte utendørs samme sted uten spesiell tillatelse? 

a)Så lenge du ønsker b)En uke c)To døgn 

52. Hvilken hjelpeorganisasjon forbinder du med utenriksminister Jonas Gahr Støre? 

a)Redd Barna b)Røde Kors c)Norsk folkehjelp 

53. Hva heter arrangørkretsene av NM? 

a)Hordaland Krets  og Bergen 
Krets 

b)Hordaland Krins og Bjørgvin 
Krets 

c)Hordalandsspeiderne og 
Bjørgvinspeiderne 

54. Hva var den første singelen til The Beatles? 

a)She Loves You (1969) b)Love me do (1962) c)Let it be (1965) 

55. Hva forbinder du med AFP? 

a)Et politisk parti b)En avtale i arbeidslivet c)Allmenn fødselspermisjon 

56. Hva het den norske bilen som ble lansert i 1956? 

a)Troll b)Dovre c)Jutul 

57. Hvordan morses nødsignalet SOS 

a)… --- … b)--- … --- c)--..-- 

58. Hvor mange hjertekamre har et menneske? 

a)2 b)4 c)6 

59. Hva betyr det at en båt har to hvite topplanterner? 

a)Den er mer enn 50 meter 
lang 

b)den er på vei sørover c)Den er lastet med farlig gods 

60. Hvor mange tall er det i en rutetilvisning (kartreferanse) med 10x10 meters 
nøyaktighet i et kart med målestokk 1:50.000 

a) 4 tall b) 6 tall c) 8 tall 
 

61. Hva heter paraplyorganisasjonen for mange friluftsorganisasjoner som både NSF 
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og KFUK-KFUM Speiderne er medlem av? 

a)Friluftslivets 
fellesorganisasjon 

b)Speidingens 
fellesorganisasjon 

c)Den norske Turistforening 

62. En av paragrafene i Speiderloven sier: ”En speider er nøysom og prøver å klare 
seg selv” Hvilken paragraf er det? 

a)Paragraf 9 b)Paragraf 3 c)Paragraf 5 

63. Hvem har malt ”Pikene på broen”? 

a)Munch b)Vigeland c)Weidemann 

64. Hvem er øverste leder for et departement? 

a)Departementsråden b)Departementsdirektøren c)Statsråden 

65. Når ble muren mellom DDR og Vest-Tyskland åpnet? 

a)1988 b)1989 c)1990 

66. Hva heter sjøen der Jesus i følge Bibelen gikk på vannet? 

a)Dødehavet b)Gennesaretsjøen c) Rødehavet 

67. Hva er forholdene i det norske flagget? 

a)6-1-2-1-6, 6-1-2-1-12 b)6-1-3-1-6, 6-1-3-1-12 c)5-1-2-1-5, 5-1-2-1-10 

68. Ved hvilke helningsvinkel (bratthet i skråningen) er det mest sannsynlig at det 
kan utløses snøskred? 

a)Mellom 20 og 40 grader b)Mellom 30 og 50 grader c)Mellom 40 og 80 grader 

69. Hva er ekvidistanse 

a) Distansen rundt ekvator b)Avstanden mellom rutene på 
kartet 

c) Avstanden mellom 
høydekurvene på kartet 

70. Når Kronprins Haakon blir konge i Norge, hva blir hans tittel? 

a)Haakon 9. b)Haakon 7. c)Haakon 8. 

71. Hva betyr det Kristne symbolet Duen 

a)Symbol på Guds velvilje b)Symbol på Den Hellige Ånd c)Symbol på freden i den 
kristne sjel 

72. Hva er veier mest av ett kilo ull og ett kilo bly? 

a)Ett kilo Bly b)Ett kilo Ull c)Like tungt 

73. Det har skjedd en trafikkulykke, og du vil ringe til politiet. Hva er nummeret? 

a)110 b)112 c)113 

74. I hvilket år ble FN opprettet? 

a)1950 b)1940 c)1945 

75. I hvilket fylke ligger Moss? 

a)Akershus b)Vestfold c)Østfold 

76. Hva er en sufflør? 

a)En som hjelper skuespillere 
å huske replikkene sine 

b)En kokk som er ekspert på å 
lage sufflé 

c)Et kirurgisk instrument for å 
holde operasjonssåret åpent 

77. Du skal lage et bålstativ (trefot) av tre korte rajer. Hvilken surring er den mest 
hensiktsmessige her?  

a)Filippinsk kryssurring b)Rundsurring c)Åttetallssurring 

78. Hva sa Baden Powell at du skal legge igjen på en leirplass? 

a)Ingenting – og en takk til 
eieren 

b)Tørr ved til nestemann c)Utstyr som kan glede andre 

79. Hva står forkortelsen NAF for? 

a)Norges Automobilforbund b)Norsk Automatforbund c)Norsk Aeroforbund 
 

80. Hva menes med ”godtørn”  

a)en god gjerning b)en skikkelig brå sving c)åte for å fange levende ørn 
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81. Hvilke av disse er IKKE en eksisterende spleis? 
 

a)Halvspleis b)Kortspleis c)Langspleis 
 

82. Hva er forskjellen mellom en republikk og et monarki? 

a)En republikk har en 
diktatorisk leder, mens et 

monarki har en demokratisk 
leder 

b)En Republikk har en mannlig 
leder mens et monarki har en 

kvinnelig leder 

c)Et monarki har en kongelig 
leder, mens en republikk har en 

president 

83. Hvilken norsk konge ble drept i slaget ved Stiklestad? 

a)Håkon den Gode b)Olav den Hellige c)Magnus Lagabøter 

84. I hvilken verdensdel finner du landet Burkina Faso? 

a)Afrika b)Asia c)Sør-Amerika 

85. Hvilke av disse er IKKE en vanlig båltype? 

a)Pelsjegerbål b)Pagodebål c)Nying 

86. Hvilken farge er IKKE en primærfarge? 

a)Rød b)Gul c)Grønn 

87. Hva gir IKKE allemannsretten rett til? 

a)Gå tur b)Sykle med offroad på stier c)Kjøre med snøscooter 

88. Hva er OSSE forkortelsen for? 

a)Organisasjonen for 
sikkerhet og samarbeid i 

Europa 

b)Operasjon for system og 
samvirke i England 

c)Operasjonssykesøstere 

89. Hva symboliserer ringen rundt verdensspeidermerkene? 

a)Jordkloden – som vi alle er 
en del av 

b)Verdensomspennende 
vennskap i speiderbevegelsen 

c)Sammenhengende speiding 
over hele verden 

90. Hva feirer man etter 50 års ekteskap? 

a)Diamantbryllup b)Sølvbryllup c)Gullbryllup 

91. Hva er Norges nasjonalfugl? 

a)Gråspurv b)Fossekall c)Kongeørn 

92. Hva er det viktigste å si når man ringer en nødtelefon? 

a)Hvor man bor, hvor gammel 
man er, og hva som har skjedd 

b)Hvem som er skadet, og hvor 
de bor 

c)Hvem du er, hvor du er og 
hva som har skjedd 

93. Hva betyr metamorfose? 

a)Tankeoverføring b)Forvandling c)Spenningsfall 

94. Hvordan forkortes Verdensspeiderorganisasjonen for gutter? 

a)WOSM b)WWSO c)WSFB 

95. Hva heter FNs Høykommissær for flyktninger? 

a)UNICEF b)UNHCR c)UNESCO 

96. Hva het personene som første gang besteg Mount Everest? 

a)Hillary og Norgay b)Morgan og Wilson c)Shackleton og Bering 

97. Hvor kommer artisten William Hut fra? 

a)UK b)Norge c)USA 

98. Hvilke tresorter egner seg godt til opptenning? 

a) Bjørk, Furu og Gran b)Furu, Gran og Eik c)Gran, Lønn og Furu 

99. Hva er de egentlige navnene på Sydpolen og Nordpolen? 

a)Anarektis og Ariktis b)Anaraktis og Arakaris c)Antarktis og Arktis 

100. Hjelper det å ta på lue selv om du fryser på hendene? 

a)Nei b)Ja c)Kun psykologisk 

 


