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Oppgave 

Av det utleverte materiellet skal patruljen forelegge dommeren følgende tre spleiser og åtte knuter: 

- kronespleis (endespleis) 7 poeng 

- øyespleis   9 poeng 

- kortspleis   9 poeng 

- Båtmannsknop   2 poeng 

- Dobbelt halvstikk  2 poeng 

- Flaggstikk   3 poeng 

- Pålestikk   3 poeng 

- Dobbelt pålestikk  4 poeng 

- Åttetallsknop (åttetallsknute) 2 poeng 

- Trompetstikk   4 poeng 

- Tyrkisk sekkebåndsknop 5 poeng 

Hvert av de fire tjukke taua som det skal lages spleis av trenger ikke gjenbrukes. De åtte tynne taua 

skal brukes til å forevise dommeren de åtte knutene og skal leveres tilbake til dommeren etter bruk. 

Når en spleis eller knute er ferdig, skal patruljefører erklære dette og overlevere spleisen/knuten for 

bedømming. Etter bedømming av en spleis/knute er det IKKE anledning for patruljen å gjøre et nytt 

forsøk dersom det foregående ble underkjent. 

Spleisetauet er av kunstfiber og har smelta snittflate i hver ende slik at de tre kordelene ikke trenger 

takles, men bare brekkes lett fra hverandre, før spleising. 

Patruljen får i tillegg utlevert 1 m hyssing som kan brukes til å støtte spleisen underveis. Når 

spleisene overleveres for dømming, skal all hyssing være fjerna, men det vil ikke ha noe å si for 

utfallet av bedømminga. 

Tillatte hjelpemidler: Kniv og utlevert materiell. 

Utlevert materiell: 

- 4 stk 12 mm spleisetau: 3x30cm (kortspleis og kronespleis) + 1x50cm (øyespleis) 

- 8 stk 3 mm knutetau à 50cm 

- Hyssing 1 m 

Spleisetau og hyssing kan beholdes av patruljen etter bruk. Knutetaua skal derimot leveres tilbake til 

dommeren etter bruk. 

Tid: 45 minutter totalt.30 minutter disponeres av patruljen til å løse oppgaven. 

Det gis et varselsignal når det er 5 min igjen av oppgaven. Når 30 minutters signalet blåses MÅ alle 

resterende knuter og spleiser som patruljen ønsker bedømt overleveres for bedømming. Patruljen 

oppfordres til å overlevere så mye som mulig fortløpende. De siste 15 minuttene kan brukes til 

bedømming av det som ikke har blitt bedømt underveis. 

Maksimalt antall poeng: 50. 


