
 

UTSTYR (PR LAG): 
En fyrstikkeske, tre vedkubber, en kniv, to lengre pinner,en 
brennbar tråd/hyssing på ca 2 m. 

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

BESKRIVELSE AV OPPGAVEN: 
På et sted som er egnet for bålbrenning: grus, sand eller 
tilordnede bålplasser, settes det ned to pinner med ca 1,5 m 
mellomrom. Mellom disse knytes en tråd ca 60 cm over 
bakken. Et slikt oppsett for hvert lag. Plasseringen for de 
enkelte lagenes tråd må gjøres kjent for lagene og helst 
merkes med lagnummer. På motsatt side av lagpinnene 
legges vedkubbene, fyrstikkeskene og kniven porsjonsvis for 
hvert lag. På signal skal en og en fra gruppa så løpe over for å 
hente utstyret. Deretter skal de fyre opp et bål under tråden. 
Målet er å brenne av tråden. Det er kun lov å bruke den 
utdelte veden og det er ikke lov å løfte opp brennende 
materiale mot tråden. Laget må rope lagnummeret når tråden 
er brent over for kontroll. Makstida for oppgaven er 10 
minutter. 

 

POENGGIVING: 
Det laget som klarer å brenne av tråden først får høyest 
ferdighetspoengsum (for eksempel 5) og så fortløpende 
nedover. 

FORSLAG TIL INTRODUKSJON AV OPPGAVEN: 
Dere skal nå fyre opp et bål under en tråd som er spent 
mellom to pinner og brenne den over ved hjelp av varmen fra 
bålet. Det er ikke lov å løfte bålet fra bakken eller tilføre bålet 
mer brennbart materiale enn det som er tildelt. En og en på 
laget må hente tre vedskier, en fyrstikkeske og en kniv på 
motstående side av banen før dere kan starte opptenningen. 
Når tråden er brent over, roper dere lagnummeret for kontroll. 
Maksimaltiden på oppgaven er 10 minutter. 

 

 

 

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

Brenne av tråden 


