Rundløype - Pionering

Hva er oppgaven
Patruljen skal sette opp en gapahuk, det brukes kun de materialene som
ligger på området når oppgaven tar til. Det er ikke lov å kutte eller ta hull på utlevert materiale.
Dommer skal tilkalles når patruljen mener den er ferdig med oppgaven. Alt utstyret skal etterpå
legges fint sammen før patruljen sjekker ut. Det vil bli trekk i poeng hvis tau eller duk skades med
vilje.
_______________________________________________________________ _________________
Utstyr utlevert på posten: 1 presenning, 2 raier , 6 teltplugger, 1 langt tau, 2 middels lange tau, 2
korte tau.
Presenningen skal legges slik at en del av den blir gulv i gapahuken. De to raiene skal IKKE ned i jorda,
de skal stå oppå. De støttes av det lange tauet og duken. Bare teltplugger skal ned i jorda. Patruljen
skal bruke egnede knuter og surringer for å feste gapahuken, den skal stå av seg selv med stramme
barduner og stramt overtelt. Ingen løse tauender å snuble i.
Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er lov å bruke, det skal være mulig å sette teltpluggene ned i
bakken uten slagverktøy.
Bedømming av oppgaven:
1. Gapahuken skal stå av seg selv.
2. Den har stramme barduner og stram duk.
3. Det gis poeng ved å bruke bardunstikk, dobbel
halvstikk, trompetstikk og pålestikk der det er
hensiktsmessig.
Hver enkelt av disse knutene gir poeng. Ingen løse ender.
4. Gapahuken skal gi plass til minst tre speidere.
5. Det vil bli trekk i poeng hvis tau eller duk er kuttet.
6. Patruljen arbeider bra sammen.
Når patruljen mener den har satt opp gapahuken riktig, henter peff en dommer til bedømming.
Når dommeren gir beskjed, plukkes gapahuken ned, alle knuter knytes opp og tau og duk legges pent
sammen til neste patrulje.
En dommer skal så sjekke patruljen ut av området.
__________________________________________________________________________________
Tid til disposisjon: Rundløype pionering har 30 minutter til disposisjon.

