Praktisk oppgave 2
Patruljen skal lage en strikkbåt
Oppgaven:
Patruljen skal lage en strikkbåt med seil av utlevert utstyr, og etter målene på bilde. Båten skal
være funksjonell (kunne kjøres) og være estetisk pen. På seilet skal det syes på patruljens
deres nummer og særpreg. Båten skal kun lages av utlevert materiale, og med tillatt verktøy.
Utstyr (utlevert på post):
•
•
•
•
•

Mal for mål, ikke utseende:

Planke ca. 17 cm bred og 35 cm lang, til
båt og propell
2 syltestrikker
Tøystykke 20 x 20 cm.
Blomsterpinne/grillspyd
Brodertråd og nål

Hvis det mangler utstyr eller utstyret ikke er i
orden, må det informeres til oppgavevakt senest
15 minutter etter utlevering av oppgaven for å få
dette rettet opp.
Hjelpemidler:
Sag med anvisning for 45⁰ og 90 ⁰, løvsag, stor saks, snekkerhammer, blyant, tommestokk,
vannfaste tusjer i 4 ulike farger. Tusjene må fungere på melkekartong.
Det er kun overnevnte verktøy som det er lov å bruke (men det er ikke sikkert man trenger å
benytte alt).
Innlevering og bedømming av oppgaven:
1. Når dere anser båten som ferdig tar patruljefører (evt. assistent) og maks én speider
med seg poengskjemaet og strikkbåten. Signer ut ved konkurranseområdet (senest
16.15), og gå til bassengområdet og få strikkbåten bedømt av et dommerlag og
prøvekjørt i bassenget. Bedømmelsen vil skje fortløpende etter hvert som oppgavene
blir levert inn.
2. Når oppgaven er bedømt, settes strikkbåten i hylla ved deres patruljenummer. Deretter
forlater dere stedet.
Tid patruljen har til disposisjon:
Oppgaven skal leveres inn senest klokken 16.15. Det vil si at dere har signert ut fra
konkurranseområdet senest 16.15. Ved for sen innlevering mister patruljen 5 poeng for hvert
påbegynte minutt. Etter 10 minutter (kl. 16.25) får patruljen da 0 poeng på denne posten. Dere
får ikke levere oppgaven før tidligst 15.00.
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Praktisk oppgave 2
Patruljen skal lage en strikkbåt
Vurderingskriterier:
50 poeng totalt
Ved bedømming vil følgende bli vektlagt:
 Spissen på baugen er 90 grader og midtstilt.
 Begge sidene på båten skal være like lange.
 Størrelsen skal være ca. 17 bred (utdelt bredde) og nøyaktig 25 cm lang.
 Masten skal sitte fast i båten, båten skal kunne løftes etter masten.
 Særpreg og patruljenummer på seilet
 Pent arbeid på seilet.
 Funksjonalitet: «motoren» bør fungere og propellen snurre så lenge som mulig i vann.
 Tid: Tidsfrist for innlevering må overholdes, hvis ikke mister patruljen poeng.
 Materiell: Det skal ikke brukes annet materiell enn det som er utlevert, heller ikke
annet verktøy enn nevnt i oppgaven. Blir dette gjort får patruljen 0 poeng på denne
oppgaven.
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