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«Mission Possible» oppgave
Utdelt materiale:
2 x 6 meter + 1m tau
1 kopp med hank
1 bøtte – lik som bøtta i midten av ringen.
4m hageslange
Beskrivelse av oppgaven
Patruljen står ved et oppmerket område – 3,5 m i diameter.
I midten står en bøtte med 5,5 l vann.
Dere skal ved hjelp av det utleverte utstyret hente mest mulig vann fra bøtta innenfor
området. Vannet skal samles i den utleverte bøtta som står på utsiden av ringen. Det er kun
lov til å bruke det utleverte materialet, tau og slange skal ikke kuttes. Bøtta inne i ringen kan
ikke flyttes. Bøtta utenfor ringen kan flyttes, men må stå flatt på bakken når vannfyllingen
skjer.
Det er ikke lov å berøre bakken innenfor det oppmerkede området med noen kroppsdel eller
utstyr. Dersom dette skjer, taper patruljen 10 poeng for hver berøring. Hvis noen er i
berøring med området innenfor ringen, må oppgaveløsningen stanses inntil alle igjen er
utenfor ringen.
Berøring er hvis sko, klær, hender eller utstyr, inkludert det utleverte, berører bakken
innenfor oppmerket området.
Dersom noe av utstyret mistes innenfor ringen, regnes det som tapt.

Bedømming maksimalt 50 poeng – Minimalt 0 poeng:
1 poeng
Pr dl. vann som fylles i bøtta, max 50 poeng. Det rundes av etter
vanlig avrundingsregeler, til nærmeste dl. (Dvs. 3,5 dl blir 4 dl, 3,4 dl
blir 3 dl.)
-10 poeng pr gang
Det er ikke lov å berøre bakken innenfor det oppmerkede området
med noen kroppsdel. Dersom dette skjer, taper patruljen 10 poeng for
hver berøring. Hvis noen er i berøring med området innenfor ringen,
må oppgaveløsningen stanses inntil alle igjen er utenfor ringen.
Dersom noe av utstyret mistes innenfor ringen, regnes det som tapt.
Før patruljen går fra posten skal de få vite hvilken poengsum de har fått.
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