
 

POST 1 
 
SPEIDERLØYPEN 
 

Bål  
Utstyrsliste: 

• 2 vedkubber: 30 cm lang og 10 cm i diameter 
• Kniv 
• Øks 
• 1 fyrstikkeske 
• 5 m sisaltau 
• Popcorn til gryte (ikke mikropopcorn) 
• Matolje 
• Gryte m/lokk 

 

Teori: 

1. Nevn 5 ulike typer bål. 2 poeng for 5 typer (1 poeng for 4 typer). 

Svar: Pyramidebål, pagodebål, stjernebål, nying, vinterbål, jegerbål/reflektorbål. 

2. Når og hvor har du lov å brenne bål? 1p 

Svar: 15. September – 15. april  

3. Nevn de tre tingene man trenger for å lage bål? 1p 

Svar: Oksygen, varme og brennbart materiale 

 

Praktisk: 

Denne oppgaven er på tid. Tiden begynner fra dere starter med å lage bålet.  

1) Spenn en snor 50 cm over bakken. Dere skal lage et bål av to vedkubber 
(maksstr: 30 cm lang, 10 cm i diameter) og brenne over snoren på 15min.  Tillatt 
hjelpemiddel er kniv og øks. Bålet skal dere få fyr på kun ved hjelp av tre fyrstikker. 
For hver fyrstikk dere bruker ekstra, får dere 0,5 p i trekk. (Det er ikke lov å sette en 
vedkubbe på høykant og lage bålet på toppen av den). 2 poeng for å få fyr i bålet. 2 
poeng for å brenne over snoren på 15min. 
2) Popp en håndfull med popcorn uten at det blir svidd og ta bilde av det. 2 p  



 

SMÅSPEIDERLØYPEN 

Bål  
Utstyrsliste: 

• 2 vedkubber: 30 cm lang og 10 cm i diameter 
• Kniv 
• Øks 
• 1 fyrstikkeske 
• 5 m sisaltau 
• Popcorn til gryte (ikke mikropopcorn) 
• Matolje 
• Gryte m/lokk 

 

Teori: 

1. Nevn 3 ulike typer bål. 1 p 

Svar: Pyramidebål, pagodebål, stjernebål, nying, vinterbål, jegerbål/reflektorbål. 

2. Når og hvor har du lov å brenne bål? 1 p. 

Svar: 15. September – 15. april  

Praktisk: 

1) Dere skal lage et bål av to vedkubber (maksstr: 30 cm lang, 10 cm i 
diameter).  Tillatt hjelpemiddel er kniv og øks. Bålet skal dere få fyr på kun ved hjelp 
av fem fyrstikker. For hver fyrstikk dere bruker ekstra, får dere 0,5 poeng i trekk. Må 
få fyr innen 15min. 5 p 
2) Popp en håndfull med popcorn uten at det blir svidd og ta bilde av det. 3 p (1 p 
for svidd popcorn). 

 
 

 
 


