
Rundløype - Naturkjennskap - 
Dommerinstruks 
 
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2013 
beskrevet for postmannskapene hvordan denne posten 
skal fungere og hvordan speiderne skal bedømmes på 
denne posten. 
 
 

Hva er oppgaven 
Naturkunnskapsoppgaven består av gjenkjenning av 30 ting. 
11 stk organisk materiale (planter/trær/skjell osv) 
8 stk dyre/fuglelyder 
11 stk utstoppede dyr eller insekter 
 

Dommerbehov og utstyr 
På denne posten er det behov for 30 dommere. 
Hver dommer får sin gjenstand med overdekke , laminert fasitark og en poengtabell som viser sum poeng i 
forhold til antall kryss (riktige svar). 
I tillegg får dommer poengskjema som skal gis til første patrulje 
Dommer må ha underlag, kulepenn og skjemaene som deles ut. 
 

Postgjennomføring 
1. Patruljene fordeler seg på hver sin dommer og får sitt poengskjema påført patr.nr og navn som de tar med 

rundt. 
2. Postansvarlig blåser i fløyta og dommeren avdekker posten. 
3. Patruljen har 30 sekunder til å avgi svar. 
4. Postansvarlig blåser laaaangt i fløyta når posten er ferdig.  Svar må senest avgis. PF hvisker svaret til dommer. 
5. Patruljene får 30 sekunder til å komme seg på plass for neste post/oppgave. 
6. På ny post/oppgave leverer PF poengskjemaet til dommer. 
7. Postansvarlig blåser i fløyta når posten starter. 
8. Ved siste gjenstand, når svar er avgitt, summerer dommer opp antall riktige og meddeler poengsum. 
9. Når det er 10 min igjen av posten blåser Postansvarlig 3 X  i fløyta og alle dommere holder opp laminert skilt 

med fasit på sin post og patruljene kan sjekke det de var usikre på. 
10. Når 45 min er gått blåses laaang tone for å indikere avmarsj til neste post i rundløypen. 
 

Bedømning 
1. Pf hvisker til dommer hva man ser/hører. 
2. Dommer noterer 0 eller X og signerer med initialer. X betyr riktig svar. 
3. Hvis svar ikke er avgitt når postansvarlig er ferdig med å blåse settes 0 for galt svar. 
4. Ved siste post teller Dommer opp antall kryss på skjemaet og meddeler poengsum. 
5. PF-signerer skjema og leverer til dommer.  
 

Tid patruljene har til disposisjon 
På rundløypen brukes 45 minutter på post. 30 minutter av disse benyttes til postløsing. 15 minutter brukes til 
gjennomgåelse og vising av resultater.   Patruljene blir ledet av en dommer til neste hovedpost. De har da litt 
under 15 minutter til forflytting. 
 

Tillatte hjelpemidler 
På denne er det IKKE tillatt å bruke noen form for hjelpemidler. 



Rundløype - Naturkjennskap - Poengskjema 
 

Patrulje nr/navn   

Antall poeng  

 
Dommer setter kryss Galt/riktig og signerer 
Opp-
gave 

Svaret til patruljen Poeng Sign Galt Riktig 

1  1    

2  1    

3  1    

4  1    

5  2    

6  2    

7  1    

8  3    

9  1    

10  1    

11  1    

12  2    

13  3    

14  2    

15  1    

16  3    

17  3    

18  3    

19  3    

20  2    

21  1    

22  1    

23  1    

24  2    

25  2    

26  2    

27  1    

28  1    

29  1    

30   1    

  Antall 
gale 

Antall 
riktige: 

Antall kryss:   

Poengsummen leses av på vedlagte poengtabell max 50 
poeng: 

 

Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. 
 
 

 

Underskrift dommer Underskrift PF 



 
 
Fuglelyder: 

1. Gulspurv 
2. Bokfink 
3. Kjøttmeis 
4. Svarttrost 
5. Heilo 
6. Storlom 

Dyrelyder: 
7. Bjørn  
8. Knølhval/Hval 

Utstoppede dyr 
9. Mink 
10.  Rev 
11.  Vipe 
12. Myrsnipe 
13. Rødvingetrost 
14. Røyskatt 
15. Lundefugl 

Insekter 
16. Neslesommerfugl 
17. Dagpåfugløye 
18. Sitronsommerfugl 
19.  Svalestjert 

Skjell 
20. Albuskjell 
21. Blåskjell 
22.  Hjerteskjell 

Organisk materiale: 
23. Reinskinn (sittefirkant)  
24.  Harebæsj  
25.  bevergnagd tre (mangler, har kun små biter)  
26. ekorngnagd kongle  
27. Trestykke fra osp  
28. Trestykke bra bjørk  
29. Trestykke fra gran  
30. Trestykke fra furu  
31. Ingen oppgave 

 


