RUNDLØYPE – PIONERINGSOPPGAVE
I posen skal dere ha fått utlevert følgende:
20 knappenåler
10 lapper til knutenavn
En firkantet stratocell-plate
Hyssing.
Tynt nylontau
Tykt tau
Et oppgavesett.
Sjekk at dere har fått alt, og si i fra nå om dere mangler noe!!
Tillatte hjelpemidler utover dette er: Kniv, skrivesaker.
Lever inn overflødig materiale og oppgavearkene sammen med oppgaven.
Lykke til !

Oppgave:
1, Dere skal lage en liten knutetavle.
Tavla skal bestå av disse 8 knutene:
båtmannsknop
flaggstikk
dobbelt halvstikk
selestikk

åttetallsknute
pålestikk
trompetstikk
fiskeknop

Bruk hyssingen, lag knutene og fest dem med knappenålene på plata. Sammen med
hver knute skal det festes en lapp der det står navn på knuten og hva den brukes til.

2, I tillegg til knutetavla skal dere velge 3 av disse fire:
apehånd, tyrkerknop, endespleis, øyespleis.
Med det tynne nylontauet kan dere lage apehånd og tyrkerknop
På det tykke tauet kan dere lage endespleis i den ene enden og øyespleis i den andre.

Poengfordeling
Knutetavle:
2 p for knute og 1 p for bruksområde, pluss 2 poeng for godt helhetsinntrykk av tavla
– totalt 26 p
Tyrkerknop: 8 p
Apehånd: 8 p
Endespleis: 8 p
Øyespleis: 8 p
Her skal dere velge 3, og det utgjør tilsammen 24 poeng.
For hver av knutene kan dere trekkes:
2 poeng for feil eller dårlig stramming
2 poeng for feil treing (overhopp ol)
2 poeng for feil plassering av tauendene
Dere kan altså få 2 poeng med alle disse feilene, dersom knuten/spleisen i
utgangspunktet er riktig.

Totalt på posten: 50 p

Rundløype Pionering - Poengskjema
Patuljenr.
Antall poeng

Poeng

Maks poeng

2p for riktig knute og riktig navn. 1p for å oppgi bruksområde:

- Båtmannsknop.
- Flaggstikk
- Dobbelt halvstikk
- Selestikk
- Åttetallsknute
- Pålestikk
- Trompetstikk
- Fiskeknop
Godt helhetsinntrykk av knutetavlen

3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
2p

Valgfri knute #1:
Valgfri knute #2:
Valgfri knute #3:

8p
8p
8p

Totalt antall
poeng

50

For hver av de tre valgfrie knutene knutene kan dere trekkes:
2 poeng for feil eller dårlig stramming
2 poeng for feil treing (overhopp ol)
2 poeng for feil plassering av tauendene

Poengsummen føres øverst på poengskjemaet. Dersom patruljen har levert
oppgaven etter tiden trekkes dette fra poengsummen

