
 

UTSTYR (PR LAG): 
En fyrstikkeske, en pakke med brennbart materiale, en 
kasserolle, en kopp med vann. Alternativt kan hvert lag få en 
pølsepinne og en porsjon pinnebrøddeig for steking. Er det 
mye brennbart materiale som kan brukes i området, kan 
lagene evt også få i oppgave å sanke dette istedenfor at de får 
en ferdig pakke med brennbart materiale.  

BANEFORSLAG: 
Stasjonsløype, Bane, Utfordringer på camp eller tur. 

BESKRIVELSE AV OPPGAVEN: 
Laget skal så raskt som mulig få bålet til å brenne og så bruke 
dette til å koke opp 1 dl vann. Alternativt kan hvert lag steke 
pinnebrød eller annen mat direkte på bålet på tid. Blir 
aktiviteten gjennomført på bane kan en fra hver gruppe ved 
start løpe over fra startstedet til motsatt side av banen for å 
hente angitt utstyr. En av deltakerne kan kun hente en ting av 
gangen. Oppgaven kan kun gis der det er mulig å brenne bål 
uten å sette varige spor. Områder med strender, grus eller 
tilordnede bålplasser er best egnet til oppgaven. 
ORGANISERING: Hvert lag stiller opp ved lagpinnen og går i 
gang med oppgaven på signal. Sted til etablering av bålplass 
må være angitt før lagene går i gang. Dette kan godt ligge litt 
unna banen. 

 

POENGGIVING: 
Det laget som har løst oppgaven først får flest poeng (for 
eksempel 5). Det kan gis tilleggspoeng for god gjennomføring 
og godt resultat, for eksempel gjennomstekt og ikke brent 
pinnebrød, godt bål, osv. 

FORSLAG TIL INTRODUKSJON AV OPPGAVEN: 
Dere skal nå fyre opp et bål. Det ligger en kasse med 
brennbart materiale, en kopp med vann, en kjele (evt pinne og 
pinnebrøddeig) og en fyrstikkeske bak dere (evt at det ligger 
på motstående side av banen og at bare en og en gjenstand 
kan hentes av en på laget). Dette skal ta dere ta med til angitt 
sted, fyre et velegnet og sikkert bål. Deretter skal dere koke 
opp vannet (evt steke pinnebrødet). Det laget som først har 
løst oppgaven roper lagnummeret sitt for kontroll.  

 

 

LEIRLIV 
Friluftsliv er leirliv og opphold på et sted i natur. Oppgavene 
her prøver kunnskaper og ferdigheter som trengs til det. 

Tenne bål 


