Teori - Dommerinstruks
Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet
for dommere hvordan denne posten skal fungere og
hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.
Hva er oppgaven
På teoriposten skal det besvares 100 spørsmål med 3 svaralternativer i løpet av litt over 60 minutter.

Dommerbehov
På orienteringsoppgaven er det behov for 10 dommere som går rundt og passer på at patruljene ikke jukser med
medbrakt hjelp eller prater med hverandre.

Postgjennomføring
1. Patruljene setter seg på området som er merket med deres patruljenummer.
2. Postansvarlig gir instruksjoner og deler ut teorioppgaven til PF - sammen med dommerne - fra scenen.
Patruljene kan starte med oppgavene umiddelbart.
3. Når patruljen er klar til innlevering av oppgaven reiser PF seg og leverer spørsmål- svarskjema del 1, del 2, del
3, del 4, del 5 og del 6 til nærmeste dommer.
4. Patruljen kan forlate plassen samlet når PF har levert patruljens svar.

Bedømning
1. Dommerne samler inn poengskjemaene og gir disse til postansvarlig.
2. 4 dommere blir med potsansvarlig for å rette oppgavene

Tid patruljene har til disposisjon
Patruljen har 1 time på å svare på de 100 spørsmålene. Postansvarlig vil rope opp når det er 10 minutter igjen, 5
minutter igjen og 1 minutt igjen før tiden er ute. Ved for sen innlevering mister patruljen 5 poeng for hvert
påbegynte minutt. Etter 10 minutter får patruljen da 0 poeng på denne posten.

Tillatte hjelpemidler
Her har speiderne IKKE lov til å benytte noen form for hjelpemidler. Skulle dere være usikre på om noe er tillatt så
ta kontakt med postansvarlig. Postansvarlig vil kontakte hoveddommer.

Teori

Hva er oppgaven
På teoriposten skal det besvares 100 spørsmål med 3 svaralternativer i løpet av litt over 60 minutter.

Utstyr utlevert på posten
 Skriveplate
 Oppgaveinstruks
 Spørsmål- og svarskjema del 1
 Spørsmål- og svarskjema del 2
 Spørsmål- og svarskjema del 3
 Spørsmål- og svarskjema del 4
 Spørsmål- og svarskjema del 5
 Spørsmål- og svarskjema del 6
 Merkepenn

Postgjennomføring
1. Patruljene setter seg på området som er merket med deres patruljenummer.
2. Så snart postansvarlig har gitt sine instruksjoner henter PF oppgaven oppe på scenen. Patruljene kan starte
med oppgaven umiddelbart.
3. Patruljen merker på svarskjemaet hvilket svar de mener er riktig.
4. Når patruljen er klar til innlevering av oppgaven reiser PF seg og leverer spørsmål- svarskjema del 1, del 2, del
3, del 4, del 5 og del 6 til nærmeste dommer.
5. Patruljen kan forlate plassen samlet når PF har levert patruljens svar.
6. Postansvarlig vil rope opp når det er 10 minutter igjen, 5 minutter igjen og 1 minutt igjen før tiden er ute.
7. Patruljer som leverer etter tidsfristen får 0 poeng.

Bedømning
1. Dommerne samler inn poengskjemaene og gir disse til postansvarlig.
2. Hvert riktige svar gir et halvt poeng.

Tid patruljene har til disposisjon
Patruljen har 1 time på å svare på de 100 spørsmålene. Postansvarlig vil rope opp når det er 10 minutter igjen, 5
minutter igjen og 1 minutt igjen før tiden er ute. Ved for sen innlevering mister patruljen 5 poeng for hvert
påbegynte minutt. Etter 10 minutter får patruljen da 0 poeng på denne posten.

Tillatte hjelpemidler
Her har dere IKKE lov til å benytte noen form for hjelpemidler. Skulle dere være usikre på om noe er tillatt så ta
kontakt med dommeren nærmest dere.

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 1
Patrulje nr.
Totalt antall riktige
Antall poeng
Innleveringstid
Spørsmål
1. Mellom hvilke datoer er det
tillatt å tenne bål i Norge?
2. I utmark kan vi slå leir hele
året, men hvor langt unna
hytte og hus må man slå leir?
3. Hvor lenge har teltet lov til å
stå på samme sted uten
spesiell tillatelse fra eier?
4. Ved hvor stor helling skal man
alltid holde seg unna en
fjellskråning på grunn av fare
for snøskred?
5. Hva er kullsøpionering?

6. Hvem må betale
fisketrygdavgift for å fiske i
ferskvann?
7. På hvilket klokkeslett står solen
i sør ved sommertid?
8. Ved hvilket klokkeslett står
solen i sør ved vintertid?
9. Hvorfor var det kjekt når LEDpærer kom i lommelykter, i
stedet for halogenpærer eller
andre gammeldagse pærer ?
10. Hvilke av disse påstandene
passer best på ulltøy?
11. Hvilke av disse påstandene
passer best på dunsovepose?
12. Kryssurring brukes ved hvilken
av disse alternativene?
13. Vinkelsurring brukes ved
hvilken av disse alternativene?
14. Hvor mange m/s blåser vinden
når det er stiv kuling?
15. Hvor mange m/s blåser vinden
når det er liten storm?
16. Hvilken tunnel er lengst?

Riktige på dette skjema

1
15.04-15.09

X
15.09-15.04

2
15.09-15.03

150m

250m

500m

1 døgn

2 døgn

1 uke

Over 20 grader

Over 30 grader

Over 40 grader

Man brenner ut
fordypninger i treet
ved hjelp av kull.
Alle

Man bruker plugger
og innfellinger i
stedet for tau.
Alle over 12 år

Man bruker langt
nylontau for å lage
fine portaler el.l.
Alle over 16 år

1100

1200

1300

1100

1200

1300

De kan varme opp i
teltet

De avgir et koselig
lys

De bruker lite
batteri

Holder på varmen
selv om det er fuktig
Holder på varmen
selv om den er
fuktig
To rajer som er i
nitti raders vinkel
To rajer som er i
nitti raders vinkel
10,8-13,8 m/s

Brannfarlig

Slitesterkt

Brannfarlig

Liten og lett når den
er pakket

To rajer som IKKE er
i nitti graders vinkel
To rajer som IKKE er
i nitti graders vinkel
13,9-17,1 m/s

Tre rajer for å lage
trefoting
Tre rajer for å lage
trefoting
17,2-20,7 m/s

13,9-17,1 m/s

17,2-20,7 m/s

20,8-24,4 m/s

Lærdalstunnelen

Folgefontunnelen

Høyanger

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 2
Patrulje nr.

Spørsmål
17. Hvilken er den dypeste
innsjøen
18. Hvilken er den lengste fjorden?
19. Hvilken er den lengste elven?
20. Hvilken er den største isbreen?
21. Hvor høy er Galdhøpiggen?
22. Hvem var det som delte ut
militærmedaljer under
veterandagen 2011?
23. Hvilke partier sitter i
regjeringen i Norge nå?
24. Hva slags valg har vi i Norge i
år?
25. Når er samenes nasjonaldag?
26. Når ble sametinget åpnet?
27. Hvor mange representanter
sitter i sametinget?
28. Hvem er sametingspresident
nå?
29. Hvem var den første
sametingspresidenten?
30. Hva heter hovedstaden i
Hellas?
31. Hvorfor er det mye om Hellas i
nyhetene for tiden?
32. Hvorfor hilser speidere med
venstre hånd?

33. Nylig ble en av Europas mest
ettersøkte menn pågrepet,
anklaget for folkemord. Hvem?
34. Hvilken film ble hedret med
Gullpalmen under
filmfestivalen i Cannes for noen
uker siden?
35. Hvor mye kan du handle for på
Internett i utlandet før du må
betale tillegsavgifter?

Riktige på dette skjema

Tinnsjø

1

X
Hornindalsvannet

Mjøsa

2

Sognefjorden
Tana
Jostedalsbreen
2369 moh.
Jens Stoltenberg

Hardangerfjorden
Gudbrandsdalslågen
Folgefonni, søndre
2469 moh.
Kong Harald

Trondheimsfjorden
Numedalslågen
Hardangerjøkulen
2579 moh.
Kronprins Haakon

Rødt, SV,
Arbeiderpartiet
Stortingsvalg

SV, Arbeiderpartiet,
Senterpartiet
Presidentvalg

8. januar
1981
39

SV, Arbeiderpartiet,
Venstre
Kommune- og
fylkestingsvalg
21. januar
1989
69

Ole Henrik Magga

Egil Olli

Aili Keskitalo

Ole Henrik Magga

Egil Olli

Aili Keskitalo

Athen

Thessaloniki

Kreta

Demonstrasjoner
for å gjøre Hellas til
en demokratisk stat.
Fordi lord BadenPowell likte en
fredskikk fra en
afrikansk stamme.
Rodovan Karadzic

Det går dårlig med
Hellas sin økonomi
Fordi lord BadenPowell var
kjevhendt.

Det har vært et
stort vulkanutbrudd
i Hellas
Fordi lord BadenPowell likte å gjøre
ting annerledes.

Ratko Mladic

Milorad Komadic

«Melancholia». av
Lars Von Trier

The Tree of Life av
Terrence Malick

‘The Artist’ av
Hazanavicius

NOK 200,-

NOK 500,-

NOK 1000,-

6. februar
1994
169

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 3
Patrulje nr.

Spørsmål
36. I hvilken norsk by arrangeres
hvert år en festival hvor det er
snøballkrig?
37. Når ble World trade center
angrepet av terrorister med
passasjerfly?
38. Når ble parlamentarismen
innført i Norge?
39. Når fikk alle menn over 25 år i
Norge stemmerett?
40. Når fikk kvinner stemmerett på
lik linje som menn i Norge?
41. Hva står WOSM for?

1
Hammerfest

Vardø

Vadsø

9. september 2001

11. september 2001

9. november 2001

1814

1884

1907

1868

1884

1898

1868

1898

1913

World of scouts for
men

World organization
of scouts for men

42. Når var verdens første
verdensjamboree?
43. Hvor mange deltakere var det
på tidenes første
verdensjamboree?
44. Hvorfor har vi offisiell flaggdag
21. januar?

1913

World organization
of the scout
movement
1920

Omtrent 5000
speidere

Omtrent 8000
speidere

Omtrent 10000
speidere

H.K.H Prinsesse
Ingrid Alexandras
fødselsdag
23. mars
21. februar
WOSM ble
opprettet.

Samefolkets dag

H.M. Kong Haralds
Vs fødselsdag
23. mai
23. februar
Lord Baden-Powell
opprettet den første
speidergruppen den
dagen.

f. 4,5

23. april
22. februar
Lord Baden-Powell
og Olave BadenPowell har
fødselsdag den
dagen.
f. 8

1/15 s

1/125 s

1/400 s

html

word

C++

Tor Marius Dahl

Atle Aas

Mats Billermark

45. Hvilken dag er St. Georgsdag?
46. Hvilken dag er tenkedagen?
47. Hvorfor er tenkedagen lagt til
akkurat den datoen?

48. Når du fotograferer. Hvilken av
disse blenderåpningene gir
mest dybdeskarphet?
49. Hvilken lukkertid på kameraet
gir sjansen for lite skarpt bilde?
50. Hva heter det ’dataspråket’
(kodingen) som ligger bak en
vanlig webside?
51. Hva heter den nåværende
landssjefen i Norges KFUKKFUM-speidere?

Riktige på dette skjema

X

2

1925

f. 22

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 4
Patrulje nr.

Spørsmål
52. Hvilket av disse stoffene kan
IKKE brukes for å lage usynlig
skrift som må varmes opp for å
ses?
53. Hva slags forbrenning er verst?
54. Hvordan starter du førstehjelp
ved forbrenning?
55. Hva feirer man etter 25 års
ekteskap?
56. Hvor lang tid bruker naturen på
å bryte ned dopapir?
57. Hvilken av disse er IKKE et
sikkert tegn på brudd?
58. Når var verdens første
speiderleir?
59. Hvor var verdens første
speiderleir
60. Når ble Norges speiderforbund
opprettet?
61. Når ble Norges -KFUK-KFUMSpeidere opprettet?
62. Når ble Lord Baden-Powell
født?
63. Når døde Lord Baden-Powell
64. Hvilken av disse er den første
paragrafen av speiderlovene?
65. Hvilken av disse er IKKE en av
speiderlovene?
66. Når skal det norske flagget fires
om kvelden?
67. Hvor høyt skal øverste del av
flagget henge når det står på
’halv stang’?
68. Hva heter den nåværende
Speidersjefen i Norges
speiderforbund?

Riktige på dette skjema

1

X

2

Vann

Sitron

Melk

1. grad
Kaldt vann

2. grad
Lunkent vann

3. grad
Olje, smør el.l.

Sølvbryllup

Gullbryllup

Diamantbryllup

Under ett år

1-2 år

2-3 år

Kroppsdelen har en
unaturlig retning.
1907

Hevelse og blålig
misfarging.
1917

Kroppsdelen har
forkortet lengde.
1927

Paddington

Brownsea Island

Olympia

1911

1921

1978

1911

1920

2003

1847

1857

1867

1931
1941
En speider er en god En speider kjenner
venn
ansvar for seg selv
og andre
En speider er ærlig
En speider er lydig.
og pålitelig.
Klokken 2100
Halveis mellom
toppen og bunnen
Lars Atle Andersen

Ved solnedgang,
men senest 2100
1/3 fra toppen

Karen Johanne
Strømstad

1951
En speider er åpen
for Gud og hans ord
En speider gjør sitt
beste i motgang og
vansker.
Ved solnedgang
1/4 fra toppen

Solveig Schytz

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 5
Patrulje nr.

Spørsmål
69. Hvem tegnet det norske flagget
slik vi kjenner det i dag (1821)?
70. Hvilken by får nå røykeforbud i
parker, på strender og på
strandpromenader?
71. En ny norsk film ble meget godt
mottatt på Cannes-festivalen.
Hvilken?
72. Hva er den kjemiske formelen
for vann?
73. Hvem setter aldersgrense for
film?
74. Hvor deles Nobels fredspris ut?
75. Hva er dagens mva-sats i
Norge?
76. Hvilken av disse er en av
speiderlovene?
77. I hvilken idrett bruker man
ordet/uttrykket ’fore’?
78. Hvilken idrett er Usain Bolt
kjent fra?
79. Hva heter egentlig Norges
landslagssjef i fotball - Drillo?
80. Hva er den kriminelle lavalder i
Norge?
81. Hva sier naskeribestemmelsen i
straffeloven?

1
Henrik Wergeland

X
Fredrik Meltzer

2
Bjørn Bratbak

Sydney

New York City

London

Oslo, 31. august

Hjelp, vi er russ

Det akutte
menneske

CO2

H2O

H

Statens filmtilsyn

Filmpolitiet

Kinoene

Oslo
23%

Stockholm
24,5%

København
25%

En speider er ærlig
og pålitelig.
Badminton

En speider er
selvhjulpen.
Bowling

En speider er trofast

Fotball

Håndball

Friidrett

Egil Rolf Olsen

Egil Petter Olsen

Egil Roger Olsen

15 år

16 år

18 år

Politiet må ringe
foreldrene til den
som er tatt for
nasking.

Naskeri er ikke noe.

82. Hva er BNP BruttoNasjonalProdukt?

Det du betaler før
skatt.

83. Hvem bestemmer hva renten
skal være i Norge?
84. Hvor i NT står den lille bibel?

EU

Man kan straffes
med bøter og/eller
fengsel inntil 6
måneder for
naskeri.
Et mål for den
samlede
verdiskapningen i et
land.
Staten

Matt. 4.17

Joh. 3.16

Lukas 4.14

"For så høyt har Gud elsket verden
at han gav sin sønn den enbårne,
for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv."

Riktige på dette skjema

Golf

Et statsbudsjett

Norges Bank

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 6
Patrulje nr.

Spørsmål
85. Hvor mange bøker er det i hele
Bibelen.
86. Hvor lang tid bruker lyset fra
sola til jorden (omtrent)?
87. Hvor stor del av solsystemets
samlede masse utgjør selve
solen?
88. En ku har en mage med flere
rom. Hvor mange?
89. Hvilket av disse landene
grenser IKKE mot Afghanistan?
90. Hva heter hovedstaden i
Afghanistan
91. Hvor mange er et dusin?
92. Hvor mange er et snes?
93. Hva er lydens hastighet?
94. Hvor mange km/t er 10 knop?
95. Hvilket av disse kjente
ferielandene ligger nærmest
Libya?
96. Hvem mottok de ti bud av Gud
97. Hva het Adam og Evas eldste
sønn?
98. Hva er det latinske navnet på
månen?
99. I følge en ny rapport fra WHO,
kan bruk av mobil være
kreftfremkallende. Hva er
navnet på WHOs kreftpanel?
100. Hvor mange arter mygg
finnes det i Norge?

1

X

2

55

66

77

8 sekunder

8 minutter

8 timer

50%

70%

99%

2

3

4

Iran

Irak

Usbekistan

Kabul

Kandahar

Mazar-i-Sharif

10
10
340 m/s
Omtrent 11 km/t
Italia

12
12
300 000 m/s
Omtrent 18 km/t
Hellas

20
20
670 m/s
Omtrent 21 km/t
Egypt

Moses
Moses

Abraham
Kain

Jesus
Laban

Lura

Luna

Luma

IARC

CANC

ICAN

4 arter

Omtrent 500 arter

Litt over 2000 arter

Riktige på dette skjema
Sitat fra Lord Baden-Powell sitt forord til boken ’Scouting for boys’:
“A true scout is looked up to by other boys and by grownups as a fellow who can be trusted, a
fellow who will not fail to do his duty however risky and dangerous it may be, a fellow who is jolly
and cheery no matter how great the difficulty before him.”

