Teori

Spørsmålshefte
FRILUFTSLIV
1
En viktig fordel med ulltøy innerst
mot kroppen på tur er at
2
Man kan telte ett sted på utmark
uten tillatelse fra grunneier i…
3
Tillatelse må likevel innhentes
hvis du vil telte mindre enn X
meter fra bebodd hus / hytte
4
Per har fisket i Elv A, skal så fiske i
Elv B. Først vasker og renser han
fiskeutstyret. Hvorfor er det lurt?
5
Stor snøskredfare får man hvis
terrenget heller mer enn …
6
Av hensyn til skredfare bør man
ikke grave snøhule i skavler
høyere enn …
7
Hva er den minste taktykkelsen
det er tilrådelig å ha i en snøhule?
8
I tordenvær, hvor er det farligst, i
seilbåt midt ute på et vann, eller i
en bil midt på ei åpen høyslette?
9
SOS med blinkende lykt gjøres
ved å blinke
10
Lengda på ei livline er typisk
11
Blodknute brukes helst til å
12
13
14
15
16
17
18

19
20

«Store bølger. Skumskavlene er
større. Gjerne noe sjøsprøyt.»
Når man padler kano ned ei stri
elv, er det best å ha…
Steinkastmetoden er fin for å
bedømme bredde av ei elv…
Hvis en motorbåt og en seilbåt er
på kollisjonskurs, skal
Når man hugger med øks bør
man
Hva er riktig vinkel mellom egg og
bryne for sliping av kniv?
Ved sliping: Er det best å holde
redskapen stille og rotere brynet
mot det, eller holde brynet stille
og rotere redskapen mot det?
Hvilken av disse er ikke en korrekt
formulert fjellvettregel?
Hva er ikke en korrekt formulert
Sjøvettregel?

1
Ull tørker raskt

X
Ull er allergi-fritt

2 døgn

5 døgn

2
Ull varmer selv
når det er fuktig
10 døgn

X = 150

X = 300

X = 500

Ellers går
utstyret raskere
i stykker
10 grader

Ellers merker
fisk i B uvant
lukt og biter ikke
20 grader

Ellers kan Per
bringe parasitter
fra Elv A til Elv B
30 grader

3 meter

5 meter

7 meter

50 cm

1m

2m

Bil farligst

Båt farligst

Begge like farlig

Tre lange, tre
korte, tre lange
15-20 meter
stoppe en
blødning
Dette beskriver
liten kuling
Lavere fart enn
elvestrømmen
… hvis det er
rolig vann
seilbåten vike

Tre korte, tre
lange, tre korte
20-25 meter
feste loddet i
enden av livline
Dette beskriver
sterk kuling
Lik fart som
strømmen
… hvis det er
urolig vann
motorbåten vike

Sitte

Stå med
samlede ben
10-15 grader

Tre hvite, tre
røde, tre hvite
25-30 meter
skjøte to
fiskesnører
Dette beskriver
liten storm
Høyere fart enn
strømmen
… uavhengig av
vannforholdene
man vike for
styrbord trafikk
Stå med spredte
ben
16-20 grader

7-9 grader
Både kniv og
øks: Holde
redskapen stille,
rotere brynet
Legg ikke ut på
langtur uten
trening
Respekter vær
og farvann

Øks holdes helst
stille, mens kniv
helst roteres
Vis respekt for
erfarne fjellfolk
Vær uthvilt og
edru

Både kniv og øks:
Holde brynet
stille, rotere
redskap
Husk kart og
kompass
Ha med redningsvest eller flyteplagg

Teori

SAMFUNNSENGASJEMENT
21 For Stortingsvalget i 2013 var
valgdeltakelsen …
22 Stemmerett for kvinner ble
innført i Norge i
23 Endring fra 18 til 16-års
aldersgrense for stemmerett
ved kommunevalg ble i 2011…
24 4% sperregrense ved Stortingsvalg betyr at et parti må ha
minst 4% av stemmene for få
25 Verdenstenkedagen er årlig …
26 Tema for Verdenstenkedagen i
2014: …
27 Hvis man er blitt dømt i lagmannsretten, kan man anke til
28 Hvis en dommer sies å ha vært
inhabil i en rettssak, betyr dette
at …
29 Med «sosial dumping» menes
at man i et rikt land som f.eks.
Norge
30 Det vanligste symbolet for
resirkulering er …
31 Et vanlig rettferdighetssymbol
er ei gudinne som har ei vekt i
ei hand og …
32
Fredsmerket
symboliserte i
utgangspunktet
33 Ved global oppvarming
forventes det at Norge vil få
34 Mattilsynet skal på vegne av
Staten kontrollere at
35 Hvilket område gikk i mars 2014
over fra Ukraina til Russland?
36 Hvilken organisasjon har
pandaen som symbol
37 Hvis all isen på Grønland skulle
smelte, ville havet stige ca.
38 Hvilken rovdyrart fins det
færrest individer av i Norge?
39 Den vanlige logoen for
Fairtrade-produkter i Norge er
40 Hvem er generalsekretær i FN?

1
59,7 %

68,2 %

X

1814

1884

1913

Prøvd som
forsøksordning i
20 kommuner
representanter
på Stortinget

Tillatt for alle
kommuner som
ønsket det
utjevningsmandat

Obligatorisk for
alle norske
kommuner
delta i NRK sin
partilederdebatt

22. februar
Bekjempelse av
sult
Tingretten

23. april
Bekjempelse av
rusproblemer
Høyesterett

24. september
Utdanning for
alle
Riksrett

dommeren
manglet
kompetanse
sender farlig
avfall til fattige
land
En pil som
danner en sirkel
… en fakkel i den
andre

dommeren hadde
personlige
interesser i saken
tvangsutviser
problempersoner
til andre land
Tre piler som
danner en trekant
… en blomsterkrans
på hodet

dommeren
mottok
bestikkelser
gir arbeidere fra
lavkostland
dårligere vilkår
To piler som
danner en sirkel
… bind for
øynene

Semafortegn N
og D (Nuclear
Disarmament)
Mer ekstremvær
Mat i Norge er
trygg å spise
Moldova

Splittelse øst / vest,
urettferdig
fordeling nord/sør
Mindre
ekstremvær
Matproduksjon er
etisk forsvarlig
Krim

Et jagerfly som
er stengt inne,
dvs. ikke brukes
Ingen endring i
ekstremvær
Begge deler
(trygg og etisk)
Sør-Ossetia

WWF

WHO

UNESCO

7 meter

11 meter

26 meter

Ulv

Brunbjørn

Gaupe

Blå, grønn og
svart
Jan Egeland

Gul, rød og grønn

Gul, rød og svart

Kofi Annan

Ban Ki-moon

78,4 %

2

Teori

VENNSKAP
41
Den midterste av de tre G’ene
i WAGGGS står for …
42
M’en i WOSM står for …
43
NSF sin Speideraksjon i 2013
samlet inn midler til prosjekt i
44
KFUK/KFUM sin Globalaksjon i
2013 støttet prosjekt i
45
JOTA/JOTI har de siste årene
vært holdt i
46
Jamboreen i 2015 skal holdes i
47
Hvem sa «Vennskap er én sjel i
to legemer.» ?
48
I Salomos Ordspråk står «En
venn er trofast selv når han
slår, …»
49
Hvilken av disse tre bildene
viser en vennskapsknute?

50

Helen Keller sa: «I would
rather walk with a friend in
the ??? than alone in the !!! »

Global

1

Girl

X

Guides

2

Movement
Myanmar

Men
Somalia

Members
Tadsjikistan

Bolivia

Bangladesh

Uganda

April

September

Oktober

Japan
Jesus

Canada
Madonna

USA
Aristoteles

«… en fiendes
kyss er
svikefulle.»

«… en fariseers
kyss er svikefulle.»

«… en filisters
kyss er
svikefulle.»

??? = rain
!!! = sunshine

??? = dark
!!! = light

??? = slum
!!! = palace

KREATIVITET
51 Hvilken passer ikke inn? Ost
Salami Melk Biola Smør?
52 Hvilken passer ikke inn?
E F G H I
53 «Fold deg ut vårt frihetsmerke,
fagre norske flagg» - hvilke akkorder
passer?
54 Hvilke bokstaver kan stokkes om til
navnet på en amerikansk skuespiller
/ popsangerinne?
55 Hva er neste tall: 2, 2, 3, 4, 3, …?
Kva er neste tal: 3, 2, 3, 4, 3, …?
(Skal stå ulikt første tall bokmål /
nynorsk, men svar er likt for begge)
56

1

X

2

Ost

Salami

Smør

F

H

I

C F C G

C

AVOID MOTEL

AVOID HOTEL

AVOID
CAMPING

2

3

4

Figuren viser
utførelse av en
kortspleis

Figuren viser
utførelse av en
langspleis

Figuren viser
utførelse av en
rundspleis

C G D

A

D

E

F
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57 Hvilket av de tre alternativene viser
korrekt fortsettelse av en vanlig 3slått tyrkerknop med 4 bukter hvor
vi tenker oss å gå videre for å doble
knuten?

58 Robert Baden-Powell (f.1857) og
Olave Baden-Powell (f.1889) hadde
begge bursdag 22. februar. Men
hvilken ukedag ble de født?
59
Hvor mange
kvadrater dannes
av linjene her?

60 Patruljen Kobra samler inn penger til
fattige barn ved dugnad for en rik
mynthandler. Han vil betale 10
gullmynter for flott innsats, men
med en siste utfordring: På et bord
står ei nøyaktig digital vekt og 10
poser, hver med 10 gullmynter. Det
er umulig å se forskjell på myntene,
men en pose har mer verdifulle 17grams mynter, resten er 16 gram.
Hvis Kobra ved å bruke vekta færre
enn 5 ganger finner hvilken pose
som har 17g-myntene, skal de få
disse i betaling, ellers må de ta til
takke med ti 16g-mynter. Hvis de
finner taktikken som trenger
minimalt antall veiinger uten å være
avhengig av flaks, blir det også 1000
kr i ekstra bonus til de fattige barna.
De kan veie så få eller mange
mynter de vil på hvert forsøk, og
vekta er presis enten de veier mye
eller lite. Hvilken påstand er riktig?

Begge ble født
på en søndag.

Robert født
søndag, Olave
født onsdag.

Robert født
søndag, Olave
født fredag.

11

15

17

Det er mulig å
finne posen
som inneholder
17g-myntene
ved å bruke
vekta kun en
gang. Hvis
Kobra finner
riktig taktikk,
trenger de
ingen flaks (dvs.
ikke avhengig av
å tilfeldigvis
veie akkurat 17g
myntene først),
og heller ikke
noe juks med å
bruke noe
annet enn vekta
for å finne ut
hvilke mynter
som er tyngst.

Det er ikke mulig
å finne ut med
bare en veiing
hvilken pose som
har de tyngste
myntene, med
mindre Kobra
har flaks og
tilfeldigvis prøver
de tyngste
myntene først.
Selv med den
lureste
taktikken, kan de
trenge opp til 4
veiinger for å
finne ut hvilken
pose som har de
tyngste
myntene.

Kobra er
avhengig av
flaks hvis de
skal klare seg
med 4 eller
færre veiinger
her. Hvis det
var kun 8 poser,
ville 4 veiinger
garantert ha
vært nok, men
med 10 poser
kan de trenge 5
veiinger hvis de
er uheldig med
rekkefølgen og
hvor den
tyngste posen
befinner seg.
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LIVSKVALITET
61 Hvilken av disse er ikke en
korrekt formulert paragraf i
Speiderloven? «En speider…»
62 Hva er neste ord? «En speider
arbeider for fred og …»
63 Forskning på alkohol og vold
har vist at beruselse øker
risikoen
64 Hvilken av disse tre er ikke en
påvist skadevirkning av snus?
65 Sukker i en matvare er ved
beskrivelse av næringsinnhold
inn under kategorien …
66 Andel sukker i vanlige
ketchupmerker i norske
butikker er typisk …
67 I Bergprekenen sier Jesus:
«Salige er de …, for de skal
arve Jorden»
68 Det står skrevet i Joh 14,2:
«I min Fars hus er det…»
69 Reinkarnasjon står sentralt i

1
«…er en god venn
og prøver å forstå
andre.»
rettferdighet

X
2
«…kjenner naturen «…gjør sitt beste
og verner om den.» i motgang og
vansker.»
forståelse
respekt

både for å begå
vold og bli offer
for det
Hallusinasjoner
Proteiner

for å begå vold,
men ikke å bli offer
for det
Økt sårbarhet for
muskelskader
Karbohydrater

for voldelige
fantasier, men
ikke handlinger
Økt risk for
hjerteinfarkt
Fett

5-10%

15-30%

30-60%

ydmyke

rettskafne

små barna

«…alltid liv.»

«…mange engler.»

«…mange rom.»

både buddhismen
og hinduismen

buddhismen, men
ikke i hinduismen

70

betyr det samme
som levestandard

har ingen sammenheng med levestandard

hinduismen,
men ikke i
buddhismen
tar også med
ikke-materielle
verdier

1
Isle of Wight

X
Brownsea Island

2
Gilwell Island

1920

1945

2003

1911

1921

1978

1957

1982

1999

0

1

2

Levestandard beregnes ofte
med fokus på økonomi.
Begrepet livskvalitet …

SPEIDERHISTORIE
71 Hva het øya hvor verdens
første speiderleir ble holdt?
72 I hvilket år ble Norges KFUKKFUM Speidere stiftet?
73 I hvilket år ble Norges
Speiderforbund stiftet?
74 Når ble den første JOTA
arrangert?
75 Hvor mange ganger har
verdensspeiderleiren (World
Scout Jamboree) vært
arrangert i Norge?
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DIVERSE
76 To like tau skal skjøtes for at
dere skal rappellere ned et
stup. Hvilken knute bør
definitivt ikke brukes?
77 I forbindelse med tauarbeid,
hva er en takling?

1
Båtsmannsknop

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ved pionering vil trekantede
konstruksjoner være
Hvor lang er en nautisk mil
Hvilket kjent stjernebilde ser
ut litt som en W
Hvilken type brann må ikke
forsøkes slukket med vann?
Hvilken av disse er ikke en
fordel med LED-pærer i
forhold til vanlige lyspærer
Hvis man har med GPS på en
tur i ødemarka trenger man
To vanlige sopper i norsk skog
er rødskrubb og kantarell.
En i patruljen får vondt i
magen og kaster opp etter å
ha spist sopp. Man bør da…
Hva på barlind er giftig?
Jerv er et dyr i
Hvilket tall skal inn for … ?
(6+1+2+1+6) : (6+1+2+1+…)
Når flagget er på halv stang,
hvor mye av stanga skal være
over flagget?
Når man skal flagge på halv
stang skal man heise flagget…

2
Dobbel
fiskerknute

mer stabile enn
firkanter
1000 meter
Tvillingene

X
Båtsmannsknop
sikret med
fiskerknuter i
endene
En tynn trådsurring
rundt enden av et
større tau
mindre stabile enn
firkanter
1609 meter
Vannmannen

Teltbrann

Brann i frityrgryte

Gressbrann

Lavere
innkjøpspris per
pære
verken å ha med
kart eller kompass
Begge disse er
spiselige.
Brenne resten av
soppen, vaske
vekk alt oppkast
Kun bærene
Mårfamilien
6

Lavere
strømforbruk

Lenger levetid

å ha med kart, men
ikke kompass
Rødskrubb giftig,
kantarell spiselig
Grave ned resten
av soppen, vaske
vekk alt oppkast
Bær og kongler
Hundefamilien
7

likevel å ha med
kart og kompass
Begge soppene
er giftige.
Ta vare på rester
av sopp eller
oppkast
Hele planten
Bjørnefamilien
12

1/4

1/3

1/2

langsomt til riktig
nivå, så det tar
like lang tid som
en vanlig flaggheis

i normal fart til
riktig nivå

til topps og så
fire til riktig nivå

En stoppknute

En bypassknute
hvis tauet har et
svakt punkt
like stabile som
firkanter
1852 meter
Kassiopeia
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91
92
93

Nobels fredspris for 2013 ble
tildelt organisasjonen
17.mai 2014 var 200årsjubileum for

16. april 2014 omkom flere
hundre mennesker i en
ferjeulykke i
94 Hvilken sak bidro aller mest til
å skape rekordoppslutning
om Kvinnedagen i 2014?
95 I hvilket område er det
18.sept. 2014 planlagt en
folkeavstemning om
uavhengighet?
96 Hvis du låner 10.000 kr til en
årlig rente på 10% og lar lånet
stå i 3 år uten å betale noe,
hvor mye skylder du da?
97 Hvor mange partier ble
representert på Stortinget
ved valget i 2013?
98 Helse og omsorgsminister i
Norge er (pr. 1. juni)
99 Hvem ble våren 2014 valgt til
å overta som NATO-leder fra
oktober 2014?
100 D2O er den kjemiske formelen
for …

OPCW

1

OECD

X

OSSE

2

Norges løsrivelse
fra Danmark

Norges løsrivelse
fra Sverige

Underskrivingen
av Norges
Grunnlov
Indonesia

Sør-Korea

Tyrkia

Datalagringsdirektivet

Foreslått fjerning
av sexkjøpsloven

Katalonia

Krim

Reservasjonsrett
for fastleger ved
aborthenvisning
Skottland

13.000

13.220

13.310

6

7

8

Børge Brende

Bent Høie

Jan Tore Sanner

Anders FoghRasmussen

Jens Stoltenberg

George
Robertson

Tungtvann

Dieselolje

Diamant

