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Hemmelig oppgave 
  

   

PATRULJENUMMER    TOTAL POENGSUM 

 

Patruljenavn:  _____________________ 

Gruppe:   _____________________ 

Forbund:    _____________________ 

Krets:   _____________________ 

 

Bedømt av:   _____________________  

Mobil:    _____________ 

PF’s vurdering av bedømming:       ⃣   Akseptert       ⃣   Påklages 

 

Signatur patruljefører: ___________________________________ 

 

Patruljen skal oppholde seg innenfor anvist plass under hele oppgaven. Slukningsutstyr er satt ut. 

Maks tidsbruk på oppgaven er 30 minutter inkludert opprydding. 

Tillatte hjelpemidler: Kniv, multiverktøy, øks, spiseskje. NB! Kun tillatt å bruke utleverte fyrstikker 

(Ikke tillatt å bruke andre oppfyringskilder som lighter, tennstål o.l.) 

Hemmelig oppgave - Koke egg på bål  
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Oppgave:  

1. Patruljen skal igjennom koke et egg. 

2. Det gis poeng for hvordan egget er kokt, tidsbruk på kokingen og antall innleverte 

fyrstikker.   

3. Egget skal være gjennomkokt, plommen fast og gul, og eggehviten stiv. 

4. Egget skal være helt,uten sprekker eller hull før det overleveres for vurdering. 

 

Gjennomføring:  

❏ Her skal de tenne et bål.  

❏ Patruljen får utdelt 2 stk 4”x4” på 20cm vedkubber og 11 fyrstikker.  

❏ Patruljen har en hoggestabbe på området som de kan dele vedkubbene på.       

(Hoggestabben kan ikke benyttes som ved) 

❏ Patruljen får utlevert en blikkboks som egget skal kokes i. 

❏ Patruljen vil bli bedømt på tid. 

❏ Tiden for eggkoking blir notert når egget leveres helt til dommeren.  

❏ Dommeren deler egget i to, for bedømming.   

❏ Ved endt oppgave skal bålet slukkes og området skal ryddes 

❏ Brente vedkubber legges på anvist plass. 

❏ Området ryddes til neste gjennomføring.  

 

Bedømming: 

❏ Samhold i patruljen 

❏ Antall ubrukte fyrstikker levert tilbake til dommeren. 

❏ Kvaliteten på bålet og bålsikkerhet 

❏ Eggets konsistens, (gjennomkokt, fast gul plomme, stiv eggehvite.) 

❏ Opprydning 

❏ Tid brukt på oppgaven 

 

Utstyr: 

❏ 2 stk 4” 4” på 20cm som ved  

❏ 1 hoggestabbe 

❏ 1 egg 

❏ 11 fyrstikker 

❏ 1 blikkboks 

❏ bøtte med vann 

❏ øks (patrulje utstyr) 

❏ spiseskje (patrulje utstyr) 

❏ multiverktøy 

 

Husk:  

Hoggestabbe er ikke ved,  

Oppgaveark kan ikke benyttes som opptenningshjelp. Begge deler gir poengtrekk. 

Blikkboksen blir veldig varm. 


