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Seksjon 1

1 OPPGAVE

Forside IDR110
Emnekode: IDR 110-1
Emnenavn: Trenings- og aktivitetslære
 
Dato: 23.05.16
Varighet: 3 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: Oppgavene vektes likt
 
LYKKE TIL! 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

 

2 OPPGAVE

Oppgave 1: Volleyball
 

1. Beskriv riktig teknikk ved utførelse av fingerslag og baggerslag.
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2. Gi minst tre eksempler på øvelser på fingerslag og baggerslag du vil bruke i
begynneropplæring i volleyball. Begrunn hvorfor du velger disse øvelsene.

3. Forklar disse begrepene: tremeterlinje, spill med faste leggere og flakkserv.

Skriv ditt svar her...

 

3 OPPGAVE

Oppgave 2: Dans
A) Gjør rede for 5 bygdedanser.
 
B) Gjør rede for navnene og rekkefølgen på grunntrinnene i east coast swing.
 
C) Hva er en koreografi?
 
D) Rudolf Laban har utarbeidet et analyseverktøy med fokus på utforsking
    av bevegelse og koreografi. Hva er navnet på disse fire komponentene?

Skriv ditt svar her...

 

4 OPPGAVE

Oppgave 3: Svømming
Hva må du tenke på om du ønsker å komme langt per tak i crawlsvømming? Skriv utfyllende.

Skriv ditt svar her...
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5 OPPGAVE

Oppgave 4: Fotball
A) Beskriv fire ulike vendinger.
B) Hva menes med betegnelsen førsteforsvarer? Hvilke oppgaver har førsteforsvareren?
C) Hva er viktige momenter ved innsidepasning?
D) Gi eksempel på 3 ulike småspill. Forklar hvordan disse småspillene gjennomføres.

Skriv ditt svar her...

 

6 OPPGAVE

Oppgave 5: Bakkekurs
A) Gjør rede for progresjonen i den alpine lærevegen (hvordan man går fram for å lære alpin
skiteknikk).
B) 5 grunnprinsipper danner grunntanken for hvordan man kan kjøre på ski. Hvilke? Gjør kort rede
for hvert enkelt grunnprinsipp.
C) Forklar begrepene «nedavlastning» og «opp-avlastning» i alpin- eller telemark skikjøring
D) Forklar kort grunnstillingen i snowboard.

Skriv ditt svar her...

 

7 OPPGAVE

Oppgave 6: Fjellsikring
A) Det er vanlig å dele bekledning på en vinterferd i 3-4 lag. Presenter de ulike lagene og gi en
kortfattet oversikt over egenskapene til de ulike lagene.
B) Det finnes to typer snøkred. Hvilke? Hvilket av de to skredtypene er det vanligste i den norske
fjellheimen?
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C) Du skal planlegge en snøhuletur. Hvilke tre faktorer er de viktigste med tanke på vurdering av
økt skredfare?
D) Du skal grave en snøhule i en snøskavel. Gi en kortfattet begrunnelse av hvordan du bygger en
snøhule (størrelse på skavel, snøkvalitet, størrelse på hulen, tykkelse på tak og vegger, form på
tak, varmelås etc).

Skriv ditt svar her...

 

8 OPPGAVE

Oppgave 7: Orientering
A) Hva betyr det «å orientere kartet»?
B) Hvis du løper orientering på et kart med målestokk 1:10000, hvor langt har du da beveget deg i
terrenget hvis du har forflyttet deg 7 cm på kartet?
C) Hva betyr det at ekvidistansen på kartet er 5 meter?
D) Hva er en ledelinje? Gi eksempler.
 

Skriv ditt svar her...
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