Teori - Spørsmål- og svarskjema del 1
Patrulje nr/navn
Ant riktige Del 1
Ant riktige Del 2
Ant riktige Del 3
Ant riktige Del 4
Ant riktige Del 5
Ant riktige Del 6

SUM antall riktige

SUM Ant riktige

Totalsum poeng

Antall poeng
(antall riktige delt på 2 ):

Innleveringstid
For sent levert -poeng

Spørsmål
1. Hvor mange prosent av Norges
fastland er nasjonalpark?
2. Hva er absolutt minimum høyde
og bredde teltet må ha hvis du
skal fyre med kokeapparat i
teltet?
3. Hvem opprettet Fredsprisen?
4. Hvor mye husholdningsavfall
kastet hver nordmann i
gjennomsnitt i 2011?
5. Hvor mange prosent av dette
sorterer vi ut?
6. Hvor ofte bør du pusse tennene
på tur?
7. Hvor mange "likes" trykkes det
daglig på facebook
8. NSF, KFUM og KFUK prøvde å slå
seg sammen i:
9. Når er FN-dagen?
10. Hva koster normalt 1 liter
lettmelk?
11. Ekornet spiser planter, knopper
av bartrær, nøtter, sopp, frukt
og bær, og i tillegg spiser det:
12. Hvilken norsk nasjonalpark ble
opprettet 14.12-2012?
13. Hva kalles loven som regulerer
hvor du kan og ikke kan slå leir?
14. Støvlene og sokkene er klissvåte,
du er kald på bena og du har
ikke skift. Hva bør du gjøre?
15. Hva heter sjefen i Statoil?
16. Hvor mange kommuner er det i
Norge?
17. Ordet "APP" er forkortelse for:

Riktige på dette skjema

1
24 %

X
7%

2
12 %

Du skal aldri fyre med
kokeapparat i teltet

Minimum 50 cm
høyde og minimum
90 cm bredde

Minimum 90 cm
høyde og minimum
140 cm bredde

Alfred E Newman
246 kg.

Alfred Nobel
438 kg.

Kong Gustav Wasa
650 kg.

54 %

64 %

74 %

Tull å ta med
tannbørste på tur
Ca 3.2 millioner

Annenhver dag
Ca 320 millioner

Minst en gang om
dagen
Ca 3,2 milliarder

1952

1965

1978

24.10
8-13 kr

1.adventssøndag.
13-18 kr

29.06
18-23 kr

Insekter, larver, mus

Fugleegg og
fugleunger

Ikke noe annet enn
ting fra planteriket

Ytre Hvaler i Østfold.
Markaloven

Fulufjellet i
Trysil/Hedmark.
Friluftsloven

Láhku i
Beiarn/Nordland.
Tur- og ferieloven

Gå barbent en stund
for å få mer
blodomløp i føttene

Gå videre og regne
med å bli varm på
bena etter hvert

Fylle støvlene med
dunkjevle eller
trådlav for isolasjon

Helge Lind
430

Helge Lund
19

Henrik Lund
374

Application

Apple

Appearance
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Patrulje nr/navn:

Spørsmål
18. Hvilket parti er Norges eldste?
19. Hvor ofte bør du skylle føttene
i vann på tur om sommeren?
20. Jungelboken er skrevet av:
21. Å lage en sisalsurring med våt
sisal fører til:
22. Når slo KFUK-speiderne og
KFUM-speiderne seg sammen
til ett speiderforbund?
23. Når kan man selv bestemme
over de penger man har tjent?
24. På graven til Robert BadenPowell står det et sportegn, en
sirkel med en prikk i, hva betyr
det?
25. Når fikk kvinnene stemmerett i
Norge?
26. Hva er de tre primærfargene?
27. Hvor mye salt spiser nordmenn
i gjennomsnitt i året?
28. Vikingene kalte lørdagen
"laugardag" fordi:
29. Hvilken villbærsort inneholder
mest fett?
30. Hvor langt er det med bli
mellom Kristiansand og
Kirkenes gjennom Norge?
31. All veden er våt, hva gjør du for
å få bål?
32. Mowgli hadde to gode venner
Hva het de?
33. Hva er høyeste fartsgrense på
motorvei i Norge?
34. Hvem gikk Norge i 1905 ut av
union med?
35. Hva er pensjon?

36. Når er St.Georgsdagen?

Riktige på dette skjema

1
Venstre
Daglig

X
Arbeiderpartiet
Annenhver dag

2
Høyre
En gang i uken

Baden Powell
At den slakker seg når
tauet tørker

Astrid Lindgren.
At den strammer seg
når tauet tørker

2002

2003

Rudyard Kipling.
At den mister festet
og glir av når den
tørker
2004

13 år gammel

15 år gammel

18 år gammel

"Jeg har gått hjem"

"Jeg har returnert"

"Jeg har kommet til
målet"

1905

1918

1913

Hvit, Svart og Rød
ca 3,6 kg

Brun, Blå og Grønn
ca 600 gram

Rød, gul og blå
ca 1 kg

Da møttes
skipsmannskapene,
også kalt laugene
Jordbær

Da skulle man vaske
seg
Bringebær

Da var det fest og
skrytehistorier lauging
Blåbær

Ca. 1950 km

Ca. 2250 km

Ca. 2750 km

Heller på litt parafin

Blåser på glørne

Shere Kahn og Baloo

Baloo og Bagheera

100 km/t

110 km/t

Deler vedkubbene for
å få frem den tørre
veden midt i kubben
Kong Lui og Oberst
Hathi
120 km/t

England

Danmark

Sverige

Mat som
Frelsesarmeen deler
ut
23.04

De pengene vi skal
leve av som
pensjonister
24.08

En Norsk delikatesse

2.pinsedag

Teori - Spørsmål- og svarskjema del 3
Patrulje nr/navn:
Spørsmål
37. Du er på vintertur ute. Fargen
på urinen din viser at du har
drukket for lite fordi:
38. Du har tre undertrøyer på tur.
Hvilken er lurest å ta på deg før
en lang skimarsj??
39. Hva er fotposer?

40. Hvilket dyr er mest trofast
overfor sin partner/"ektefelle"
41. Hvilket av følgende treslag
danner tyri?
42. Hva er en rødlisteart?
43. Ekornet er et lite dyr som
finnes over hele Norge. Hvorfor
har ekornet den karakteristiske
halen?
44. Hva er en "morene"?

45. Hva betyr EØS?

46. Hvor mange venner er det i
den faste vennegjengen i
tvserien "Friends"?
47. Forbrukerkjøpsloven gir oss
reklamasjonsrett i inntil:
48. Hva betyr Majoritet?
49. 1. mai er fridag fordi det er:
50. Hva regulerer
arbeidsmiljøloven?

51. Hvorfor har vi ulv i Norge i dag?

52. Hvilken dikter sa "Hopp
Karoline, hopp"?

Riktige på dette skjema

1
Den er klar og uten
farge

X
Den er rødlig

2
Den er skikkelig gul

Bomullstrøyen fordi
den er mest
behagelig og klør
minst
Poser til å ha ekstra
sokker i

Den tørre ulltrøyen
fordi det er ull

Dunsokker til å sove
med i soveposen

Ulven

Elgen

Den fuktige
ulltrøyen fra i går,
for å ha den tørre i
reserve
Overtrekksposer
som trekkes utenpå
sko/støvler ved
pauser og i leir
Beveren

Gran

Bjørk

Furu

En art som er truet

En art som er fredet

For å imponere
hverandre

For å hjelpe til med
styringen når den
hopper

En art som truer
andre
For å vifte bort fluer

En grus og stein
haug laget av en
isbre
Europeisk
Økonomisk
Samarbeid
5

Flertallsbøyning av
ordet "mor"

En elektrisk ål

EUs Øverste
Samhandling

Europeisk Ønsket
Samarbeid

6

7

6 måneder

1 år

5 år

En flertallsgruppe i
en forsamling
Skolenes fridag
Regler om
kildesortering av
avfall på arbeidet

En gruppe militære
majorer
En kirkelig fridag
En oversikt over
skadelig avfall som
beskytter
arbeidsmiljøet til
søppelkjørere
Fordi rømte hunder
har blitt til ulver

En folkegruppe i
Stillehavet
Arbeidernes fridag
Regler for et
forsvarlig
arbeidsmiljø for alle
arbeidere

Fordi vi synes det er
for mye sau

Bjørnstjerne
Bjørnson

Henrik Ibsen

Fordi vi har
forpliktet oss
internasjonalt til å
verne den
André Bjerke
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Spørsmål
53. Hvordan spiser ekornet
konglen?
54. Hvilken av disse er ikke en
slange?
55. Hva er den beste måten å
vurdere om maten er bedervet
eller ikke?

1
Fra midten og ut til
hver side
Stålorm

X
Fra den spisse
enden
Huggorm

2
Fra den butte enden

Sjekke
datomerkingen

Lukte, se på og
vurdere maten

56. Gassflasker til gassgrillen skal
helst oppbevares:
57. Hvor føder ekornet ungene
sine?
58. Hvor blir bålpølsene
gyldenbrune og
gjennomvarme:
59. Jeg har forsikret
mobiltelefonen min i butikken.
Kan jeg kaste den i havet og få
ny?
60. Er tørket kjøtt bra turmat?

På loftet med god
lufting
Rett på bakken

Helt greit å spise
mat så lenge den
ikke er blitt grønn
av mugg
I kjelleren uten
dagslys
I sprekker, groper
under store steiner
I strålevarmen fra
glørne

Midt inne i
flammene

Ja,
forsikringsvilkårene
dekker vannskade

Nei, den kan
repareres

Ja, er det letteste å
bære på

Ja, inneholder
proteiner, salt og
fett
Ja

Nei, det smaker ikke
noe godt og da
spiser man ikke nok
Dette er tøys.
Potens har ikke noe
med matte å gjøre!
Jeg gjør fra meg og
tørker meg med
torvmose/hvitmose

Nei

62. Du må på do og har ikke med
dopapir på turen. Hva gjør du?

Jeg gjør fra meg og
håper det ikke blir
for brunt i
underbuksa
Jeg går så fort jeg
kan og håper det
beste
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Utendørs garasje,
terrasse eller bod
I egenbygde bol i
trær
I røyken over bålet

Nei, det er
forsikringssvindel

61. Er 3 + 3 + 3 det samme som 3 i
tredje potens?

63. Solbrillene ligger igjen hjemme.
Du begynner å få røde, irriterte
øyne og har noen timers gange
før du er fremme. Hva gjør du?
64. Man feirer sølvbryllup etter 25
års ekteskap. Hva feirer man
når man har vært gift i 70 år?
65. Hver høst er det en jamboree
over radio. Hva heter den?
66. Hva er kroppen mest avhengig
av for å fungere?
67. Hva er den viktigste grunnen til
at man bør gå på do før man
legger seg ute på en vintertur?
68. I Barentshavet ligger en norsk
øy med en meteorologistasjon
– Hva er navnet på denne øya?

Slettsnok

Jeg kniper igjen og
håper det går over

Jeg kniper øynene
mest mulig sammen

Diamantbryllup

Jeg lager noen
"solbriller" av never,
tøy eller papir og en
snor
Jernbryllup

JATO

JOTA

JOTI

Vann

Karbohydrater

Proteiner og fett

Man slipper å stå
opp om natten

Kroppen får mindre
å varme opp om
natten
Kvaløya

Man kan sove
lengre om
morgenen
Bjørnøya

Isbjørnøya

Gullbryllup
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69. Du trenger en øse. Du har en
kniv, et ganske stort stykke
never, et lommetørkle og en
steinsopp. Hva bør du bruke?
70. Skiene glir dårlig på tur. Hva
kan du gjøre?

1
Lage en traktkopp
av never

X
Lage en pose av
lommetørkleet

2
Hule ut soppen

Gni skikkelig med et
stearinlys

Legge på et lag med
smør/margarin

71. Hva kan du i god speider ånd
etterlate deg når du forlater
overnattingsplassen?

Søppel som man
ikke får plass til i
sekken hvis man
gjemmer det under
noen kvister

72. Når er det ikke lov å tenne bål i
skog og mark?

Mellom 15.april og
15. september

Man tar med seg
det man trenger
videre og lar
bålplass og annet
være hvis andre vil
bruke det senere
Mellom 1.april og 1.
Oktober

Legge på et tynt lag
med vann som
fryser til is
Ingenting og en takk

73. Patruljen skal gå 10 km med
lett sekk langs en flat grusvei.
Omtrent hvor lang tid vil dette
ta dersom dere går i normalt
tempo uten pause?
74. Siden 1997 har det norske
sukkerforbruket gått:
75. Hva heter fienden til
"mordersneglen"?
76. Hvilken paragraf i speiderloven
lyder: En speider er en god
venn?
77. Hva må nordmenn på reise i EU
ha med seg for å være sikret
gratis sykehusbehandling ?
78. Når er det mest vanlig å bruke
gamasjer?
79. Hva er påbudt å ha på
sykkelen?
80. Fiskene svømmer i stim fordi:

Mellom 1 1/2 til 3
timer

Mellom 7-8 timer

Ned

Opp

Vært stabilt

Iberiasneglen

Pantersneglen

Leopardsneglen

paragraf 4

paragraf 5

paragraf 6

Europeisk
helsetrygdekort

Pass

Legitimasjon

På vinteren i dyp
snø
En brems

På sommertur på sti

Utenpå pensko når
det regner
Skjermer

De er alle i familie

Rovfisk har vansker
med å skille ut en og
en fisk
SAS

De skal samme vei

Sette maten med et
par våte håndkleder
over
Smakssansen

Sette maten med et
teppe over

81. Hvilket stort flyselskap hadde
en stor krise i november 2012?
82. En varm sommerdag på tur
holdes maten kjøligst ved å:
83. A-vitaminer er godt for:

Riktige på dette skjema

Braathens
Sette maten i
vinden
Hørselen

Ringeklokke

Det er lov hele året
hvis det ikke er
veldig tørt i skogen
Omtrent 45
minutter

Norwegian

Synet
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84. Dere ligger i en snøhule.
Stearinlyset brenner med en
svak blåaktig farge fordi:
85. Ekornets har øredusker:

1
Stearinlyset har for
dårlig kvalitet

86. Hva gjør patruljen hvis dere har
glemt pluggene til teltet dere
har med på teltturen?
87. Tyngdepunktet i ryggsekken
bør være:

Finner ut at vi må
avbryte turen og går
hjem igjen
Litt over midten på
ryggen og så nær
kroppen som mulig

88. Hva står SMS for?
89. Hvor deles prisen for "årets
ildsjel" ut?
90. Hva slags valg er det til høsten?
91. Hvilken norsk jente fikk gull i Xgames Slopestyle i jan 2013 i
Aspen?
92. Hvem tok gull i Big Air i samme
X-games?
93. Hvor mye mer energi finnes
det i fett sammenlignet med
karbohydrater og proteiner?
94. Fra laveste til høyeste
rettsinstans. Hva er riktig
rekkefølge?
95. Hva kalles stedet der Norge,
Sverige og Finlands grenser
møtes?
96. Hva veier ekornet?
97. I en sangstrofe heter det «Det
er en fin ting å vinne venner» –
hvordan gjøres dette i følge
sangen?
98. Fra størst til minst, hva er riktig
rekkefølge?
99. Hvilket undertøy er best til å
transportere bort fuktighet
samtidig som du holder
varmen?
100. Hva står WAGGGS for?

Riktige på dette skjema

Kun om vinteren

Short Message
Service
Idrettsgallaen

X
Snø/vann
reflekterer ikke gult
lys
Som er større om
vinteren enn om
sommeren
Spikker plugger av
kvister
Spiller ingen rolle da
personen som
bærer er det største
tyngdepunktet
Standard Meldings
System
Stortinget

2
Det er for lite
oksygen
Som er like store
hele året
Legger teltet over
oss som en dyne i
tilfelle regn
Lavt i sekken

Single Message
System
Speidertinget /
Landstinget
Fylkestingsvalg
Kjersti Buaas

Kommunevalg
Kari Opsal Mæland

Stortingsvalg
Tiril Sjåstad
Christiansen

Emil André
Ulsletten
Det er like mye

Ståle Sandbech

Torstein Horgmo

Tre ganger så mye

Dobbelt så mye

LagmannsrettTingrettHøyesterett
Treriksrøysa

TingrettLagmannsrettHøyesterett
Trekanten

Lagmannsrett Høyesterett Tingrett
Skandiapunktet

over 1 kg
Kjøpe med penger

under 500 gram
Tvinge dem

mellom 1/2 og 1 kg
Smile

Gigabyte - Petabyte
- Terabyte
Undertøy av
kunststoff som
superundertøy

Terabyte - Petabyte
– Gigabyte
Undertøy av fin ull

Petabyte - Terabyte
- Gigabyte
Undertøy bestående
av en kombinasjon
av kunstfiber og ull

What a Great,
Great, Great Scout.

World Assosiation
of Girl Guides and
Girl Scouts.

World Assembly of
Gods Girls Guides
Superior.

