
Praktisk oppgave 1 - Dommerinstruks 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet 
for dommere hvordan denne posten skal fungere og 
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten. 
 
Hva er oppgaven 
Patruljen skal lage en varmluftballong av utlevert utstyr. 
 
 

Dommerbehov 
Dommerbehovet på denne posten er todelt. 10-15 dommere skal gå rundt på patruljeområdene. 6 dommere skal 
ta i mot besvarelsene og bedømme disse. 
 
 

Postgjennomføring 
1. Alle NM sine deltakere er på samlingsplassen for åpning. Straks etter åpningen får PF beskjed om å møte på 

scenen for å hente oppgave og pose med utstyr. 
2. Dommerne som skal gå rundt på patruljeområdene går til patruljeområdene og følger med at patruljene ikke 

mottar fysisk hjelp til oppgaven. 
3. Innen klokken 1100 skal PF og maks en speider ha levert varmluftballongen. Sted for innlevering blir lest opp 

fra scenen ved utlevering. 
4. Speiderne begynner å spise lunsj og forberede seg til O-løp 1230 og Orienteringsoppgave 1300. 
 
 

Bedømning 
1. Ved inninnlevering står 2 dommere og noterer på eget skjema hvilken patrulje som leverer og skriver ’OK’ 

under ’Tidspunkt’ for de som leverer i tide. 
2. For de patruljer som kommer etter klokken 1100 noterer de 2 dommerne ned klokkeslett under ’Tidspunkt’ 

og PF underskriver på skjemaet. 
3. PF og maks en speider går så bort og setter fra seg luftballongen sin oppå lappen med deres patruljenummer. 

Deretter forlater speiderne hallen. 
4. Dommerne som skal bedømme varmluftballongene passer på at speiderne ikke kommer borti andres 

ballonger og at speiderne forlater hallen så snart varmluftballongen er levert. 
5. Når alle patruljene har levert starter 3 av dommerne å bedømme utseende og særpreg. Når dommerne 

kommer til en patrulje fra egen krets bedømmer de andre 2 dommere denne. 
6. Så snart varmluftballongens utseende og særpreg er bedømt overtar de 3 resterende dommerne for å teste 

flyvedyktigheten. Når dommerne kommer til en patrulje fra egen krets bedømmer de andre 2 dommere 
denne. Dommeren fra egen krets kan dog hjelpe til med selv flyvedyktighetstesten. 

 
 

Tid patruljene har til disposisjon 
Patruljen har omtrent 2 timer på å løse oppgaven. Oppgaven skal leveres inn senest klokken 1100. Ved for sen 
innlevering mister patruljen 5 poeng for hvert påbegynte minutt. Etter 10 minutter får patruljen da 0 poeng på 
denne posten. 
 
 

Tillatte hjelpemidler 
Her har speiderne lov til å benytte alle hjelpemidler på utstyrslisten, inklusive medbrakt materiell, også skriftlig 
materiell. Speiderne har allikevel IKKE lov til å hjelpe hverandre eller motta hjelp fra ledere på leirområdet. Skulle 
dere være usikre på om noe er tillatt så ta kontakt med postansvarlig. Postansvarlig vil kontakte hoveddommer. 



Praktisk oppgave 1 - Innleveringsskjema 
 
Kun de patruljer som leverer etter klokken 1100 skal ha 
innleveringstid og underskrift fra PF. De som leverer før 1100 
skal det skrive ’OK’ i kolonnen ’Innleveringstid’ og ikke noe i 
kolonnen ’Underskrift PF’. 
 
 

Innleveringstid Patruljenummer Underskrift PF 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Praktisk oppgave 1 - Poengskjema 
 

Patrulje nr.  

Antall poeng  

 
 
 
  Kryss ved JA 

Utseende Ballongen er tilnærmet symmetrisk rundt hele  

 Åpningen i bunn er avstivet (Skal IKKE kunne kollapse sammen)  

 Ballongen har feste for varmekilden (bomullsdott)  

Særpreg Ballongen har patruljens særpreg (Patrulje, motiv, gruppe, deltakenr, etc.)  

 Det er tydelig brukt litt tid på å gi ballongen særpreget  

 Det er tydelig brukt mye tid og flid på å gå ballongen særpreget  

Flyveegenskaper Ballongen fylles med varmluft uten å ødelegges  

 Ballongen er fylt med varmluft og ’står’ av seg selv  

 Ballongen letter og flyter i luften  

 Ballongen flyr i mer enn 5 sekunder  

 Totalt antall kryss  

 
Antall kryss ganges med 5. Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Dersom patruljen har levert oppgaven 
etter tiden trekkes dette fra poengsummen. 



Praktisk oppgave 1 
 
Velkommen til NM 2011. Her er deres første oppgave: 
Patruljen skal lage en varmluftballong av utlevert utstyr. 
 
 
Hva er oppgaven 
Patruljen skal lage en varmluftballong av utlevert utstyr. Luftballongen 
skal testes av dommerne med rødsprit på bomullsdotten. 
 
 

Utstyr utlevert på posten 
 Silkepapir (50cm x 75cm) 
 Innpakkingspapir 
 Papirlim 
 1m tynn ståltråd 
 0,5m tynn kobbertråd 
 Bomull (Dommerne har rødsprit på denne) 
 
 

Hjelpemidler 
På denne posten kan dere benytte alle hjelpemidlene dere har med fra utstyrslista, også skriftlig materiell. Det er 
IKKE tillatt å motta fysisk hjelp fra andre. 
 
 

Innlevering og bedømning av oppgave 
1. Når dere anser arbeidet med varmluftballongen som ferdig skal PF og maks en speider levere den. Husk at 

tidsfristen for innlevering er klokken 1100. Ved utlevering av oppgaven får dere beskjed om sted for 
innlevering. 

2. Etter at tiden er notert setter dere varmluftsballongen deres på papirlappen med deres patruljenummer. 
Deretter forlater dere stedet. 

 
 

Tid patruljene har til disposisjon 
Oppgaven skal leveres inn senest klokken 1100 inne i idrettshallen (IKKE 
vestibylen). Ved for sen innlevering mister patruljen 5 poeng for hvert 
påbegynte minutt. Etter 10 minutter får patruljen da 0 poeng på denne posten. 
 
 

Poeng 
Ved bedømning vil følgende bli vektlagt: 
 Ballongen er symmetrisk laget 
 Særpreg (Ett eller flere: Patruljenavn, motiv, gruppenavn, deltakernummer 

osv.) 
 Ballongens varmekilde fungerer uten at ballongen blir ødelagt 
 Ballongen er tett og kan fylles med varm luft 
 Ballongens flyvedyktighet 
 
Poengskjemaet er trykket på baksiden slik at dere skal se nøyaktig hvordan luftballongen bedømmes.  
 
Lykke til! 


