
Rundløype – Pioner oppgave  
 
 
 
 
 

Hva er oppgaven 
Pioner oppgaven går i år ut på å lage et tårn som skal bære en tennisball. 
 
 

Utstyr utlevert på posten 
 Pinner – disse skal ikke deles 
 Hyssing 
 

Postgjennomføring 
Patruljene får utlevert oppgaven fra dommerne og kan starte med oppgaven umiddelbart. 

 
 

Bedømming 
Dommer retter etter eget skjema og før patruljen går fra posten skal de få vite hvilken poengsum de har fått. 
- minst 3 ulike surringer og at tårnet skal bære en tennisball uten å velte 
- inntil 6 forskjellige korrekte surringer gir poeng pr. surring 
- til toppen av tennisballen bedømmes med 2 poeng pr påbegynte 7cm målt til toppen av tennisballen inntil 20 
poeng (70 cm). Ikke for de første 7 cm.   
 

Tid patruljene har til disposisjon 
Patruljen har 30 minutter til å løse oppgaven. Postansvarlig blåser i fløyten når det er 10 minutter igjen, 5 
minutter igjen og 1 minutt igjen. Postansvarlig blåser i fløyten når tiden er ute. Da må alle stoppe med det de 
driver med. 
 
 

Tillatte hjelpemidler 
 På denne posten kan dere bruke kniv. 
 
 

Poeng 
Ved bedømning vil følgende bli vektlagt: 
 Dere må bruke riktig surring på riktig sted avhengig av vinkel på raiene. 
 Surring starter med tømmerstikk eller dobbelt halvstikk. 
 Surring går pent 3-4 ganger rundt. 
 Strammerunder 2-3 ganger. 
 4 poeng for minst 3 ulike surringer og at tårnet skal bære en tennisball uten å velte.  
 Poeng for hver av inntil 6 forskjellige korrekte surringer til sammen 16 poeng. 
 Høyden fra bakken til toppen av tennisballen bedømmes med 2 poeng pr påbegynte 7cm målt til toppen av 

tennisballen inntil 20 poeng (70 cm). Ikke for de første 7 cm.  Hver dommer har en ferdig oppmålt og merket 
målestav. Postansvarlig har vinkeljern ved tvil om korrekt høyde. 

 Før patruljen går fra posten skal de få vite hvilken poengsum de har fått 

 
Skulle dere være usikre på om noe er tillatt så ta kontakt med postansvarlig. Postansvarlig vil kontakte 
hoveddommer. 


