
 

UTSTYR (PR.LAG) 
Et ark der det står SANT og ett ark der det står USANT. Helst i 
A4 og laminert slik at det kan brukes flere ganger og i regn 

BANEFORSLAG 
Full fræs-arena 

BESKRIVELSE AV OPPGAVEN 
Konkurranselederen fremsier en påstand knyttet til friluftsliv 
eller natur. Laget diskuterer påstanden og sender en deltaker 
fra laget til å løpe over banen og velge rett ark. Denne stiller 
seg med ryggen til eget lag og tar arket over hodet med strake 
armer.  

ORGANISERING 
En ny deltaker må løpe hver gang 

POENGGIVING 
Laget for x-antall poeng for hver rett svar. Laget som er først til 
å vise fram arket og har rett svar får et ekstra poeng.  

FORSLAG TIL INTRODUKSJON AV OPPGAVEN 
I denne oppgaven skal vi undersøke om lagene har kunnskap 
om friluftsliv og natur. På andre siden av banen ligger to ark til 
hvert av lagene. På et ark står det SANT og på den andre 
USANT. Jeg vil nå si en påstand. Laget skal diskutere 
påstanden og så skal en på lage løpe over banen, velge rett 
ark, stille seg med ryggen til eget lag og strekke armene rett 
over hodet og vise arket mot eget lag. velger laget rett fpr de 

poeng(angi hvor mange). Laget som viser arket først og har 
rett svar får et ekstra poeng. En ny fra laget må løpe neste 
gang. 

Forslag til påstander: 

Det er lov å slå opp et telt og overnatte i det hvis telt slås opp 
140 meter fra et bebodd hus 

Du må ha fiskekort for å fiske i havet 

Du kan skjære ned friske trær i utmarka 

Det er lov å gå gjennom en åker på sommeren for å komme 
seg i utmarka på tur 

Du må spørre grunneieren dersom du skal plukke blåbær i 
utmarka 

Kantarell er et giftig bær 

Du kan dra alene på jakt etter rype når du er fylt 12 år 

Det er lov å sykle i utmarka 

Du kan hogge ved hvor som helst i naturen uten å spørre 
noen 

Du kan sanke tørre kvister i naturen og lage bål uten å spørre 
grunneieren 

 

NATURKUNNKAP 
Friluftsliv har alltid element av naturkontakt i seg. Her 
er oppgaver som knytter seg konkret til kunnskap om 
natur. 

Sant eller usant 


