
 

UTSTYR (PR LAG): 
en buff, ca 7 korte pinner. 

BANEFORSLAG: 
Bane, utfordringer på camp eller tur. 

BESKRIVELSE AV OPPGAVEN: 
Gruppa skal lede en blind ved bruk av stemmen. En på hver 
gruppe får bind/bøff foran øynene. De andre på gruppa skal 
lede den blinde med muntlige beskjeder om hvor denne skal 
gå. De som leder med stemmen, skal stå ved lagpinnen. På 
banen er det spredt pinner jevnt utover. Den blinde skal hente 
en trepinne av gangen og legge den ved lagpinnen. Det er kun 
lov å bruke stemmen for å lede den som har buff foran 
øynene. Det settes av 5 minutter til oppgaven. 

ORGANISERING: 
Gruppa får et poeng pr pinne de har samlet. Brytes reglene 
om at pinnene skal legges ned ved lagpinnen, at øvrige på 
laget hjelper til med hendene eller lignende, trekkes et 
skjønnsmessig antall pinner. 

 

 

 

 

POENGGIVING: 
Gruppa får et poeng pr pinne de har samlet. Brytes reglene 
om at pinnene skal legges ned ved lagpinnen, at øvrige på 
laget hjelper til med hendene eller lignende, trekkes et 
skjønnsmessig antall pinner.   

FORSLAG TIL INTRODUKSJON AV OPPGAVEN: 
Dere skal nå lede en blind person ved hjelp av stemmen. Vi 
har fordelt pinner ut over banen og hvert lag får utdelt en buff. 
En på laget skal blindes med denne. De øvrige ved laget skal 
nå lede denne personen ved kun å bruke stemmen. Målet er å 
plukke flest mulig pinner. Den blinde kan kun hente en pinne 
av gangen og legge den ned ved lagpinnen. Hjelper dere til 
med annet enn stemmen eller det plukkes med mer enn en 
pinne av gangen, vil pinner bli returnert ut på banen. Dere har 
fem minutter på oppgaven. Dere får et poeng for hver pinne 
dere har samlet.  

 

 

 

FORFLYTNING 
Friluftsliv og turliv forutsetter at man flytter på seg 
utenfor allfarvei. Oppgavene utfordrer ulike sider ved 
disse viktige kunnskapene og ferdighetene. 

Finne fram i mørke 


