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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?

Nei
Ja
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2 OPPGAVE

Oppgave 1: Volleyball
 

1. Beskriv riktig teknikk ved utførelse av fingerslag og baggerslag.

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...

BESVARELSE

1. Fingerslag: Et fingerslag er ut i fra betegnelsen et slag som utføres med fingrene. Det viktigste med dette

slaget er at en kommer under og bak ballen før du tar den i mot. Og at du står plassert i retningen du vil skyte

ballen. 

- Stå med det ene beinet litt forran det andre med knekk i kneet og hoften.  

- Armene skal være avslappet i skulderhøyde med albuene litt ut og hendene ca forran pannen 

- Hendene skal forme en trekant mellom to pekefingre og to tomler. Hånflatene fra deg. Fingrene skal være

avslappet 

- Når ballen treffer hendene litt over hodet skal man fjære i albuene og knærene (unngå å ta i mot ballen =

føring)

- Begynn med å strekke ut knærene før retsen av kroppen følger etter, albuene strekkes ut og til slutt fingrene

de som "kaster ballen" vekk.

En gjør riktig om en hører minst mulig klaskelyd. Da er hendene/fingrene for stive og det er for lite fjærig 

 

Baggerslag: I baggerslag gjelder det også å komme seg bak ballen. Dette gjør at slaget kan bli mer

kontrollert. 

- Stå med samme bein som på fingerslag. Knekk i kne.

- Armene skal frem foran deg. Vri armene slik at det danner seg en flate på innsiden av forarmen. Skuldrene

skal krummes litt fremver. 

- Hendene skal festes i hverandre. Vanlig er å legge en håndflate i den andre og låse grepet ved å krysse

tomlene over hverandre. Ballen skal treffe på nedre tredjedel av underarmen over håndleddet. 

- Når slaget kommer er det viktig at det er beina som gir hovegrkraften til slaget. Her skal det skje en fjæring

før de ved treff skal strekkes ut og gi kraft.

- Armene skal stives av, men stå i noenlunde samme posisjon. Unngå armsving, det gjør det vanskeligere.

Ballen går da lett enten rett opp, eller for langt frem. 
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2. Fingerslag og Baggerslag. Øvelsene gjøres både på bagger og fingerslag. 

 

- Kast - fingerslag 
To og to. En person kaster ballen til den andre som gjennomfører slaget. 

Når en ikke kan fingerslag er det lurt at en får et kontrollert kast sik at det er lettere å gjennomføre riktig

teknikk. Dermed kommer en godt under ballen og kan på mest mulig kontrollert måte sende ballen tilbake.

Om en starter rett på to og to går mye av tiden vekk til å hente ballen og teknikken blir gjerne dårlig. Gjerne

om å gjøre å ha 5 perfekte slag, treffer kaster der den står. Mange repetisjoner. Fouser på teknikk, gå rundt

og gi tilbakemelding på teknikken. 

 

- Bevege seg etter ballen 
Etterhvert vil øvelsen over gå over til at en skal sende baller i ulik høyde og retning. x antall til hver side, litt

frem og litt bak slik at en er nødt til å bevege seg etter ballen før en kan gjennomføre slaget. Gjerne ta noen

som er uforberedte slik at en må reagere på hvor ballen kommer og så flytte seg etter. 

 

- To og to 
Etterhvert vil en kunne spille to og to sammen. Prøve å sentre tilhverandre. Om det blir for lett, ta lengre

avstander mellom spillere. Om å gjøre å ha flest passninger. 

 

- Småspill
Del volleyballbanen i to slik at en har to "baner" per bane. Spill. 4 og 4 på laget der det første touchet er grip,

kastes til opplegger, fingerslag og så over. 

På baggerslag vil det første slaget være baggger, før det neste er grip og kast, så over. Etterhvert kan en

kombinere disse to ved at bagger går til finger og så over. 

 

 

3. Tremeterlinje: En volleyballbane er 18 x 9 m med nett som deler banen i to. På hver side av nettet er det

en linje som går på tvers tre meter fra nettet. Dette kalles også angrepslinjen. Denne indikerer hvor de tre

forsvarsspillerene kan gjennomføre et angrepsslag. De må gjennomføre slaget stående bak tremeterlinjen

eller med sats bak linjen og inni angrepsfeltet. Dette gjelder hvis ballen befinner seg over

netthøyde. Unntaket er om ballen er under netthøyde, da kan forsvarsspiller gjennomføre angrepsslag.

Forsvarsspillerene kan heller ikke gjennomføre blokk foran tremeterlinjen. 

 

Spill med faste leggere: Dette går ut på at selv om de seks spillerene på banen må rotere med klokken når

de vinner serven fra motstanderlaget, er det to spillere som er faste leggere. Det vil være en fast legger i

forsvar og en i angrep. Den av de som er i angrep skal alltid få ball nr to og legge opplegg for angrepsslag

(touch 3). Om vedkommende ikke står på oppleggers plass (i midten ved nettet), skal den ved serve flytte

seg inn i denne posisjonen. Det vil være forskjellig ut i fra hvilken plass en i utgangspunktet står på. 
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Flakkserv: En overarmsserve som gjennomføres ved at en står med et venstre bein forran den andre.

Kaster ballen opp litt forran seg med venstre hånd, fører høyre hånd opp bak som i et håndballkast. Når

ballen er på vei ned treffer du ballen med håndflaten. Det som skiller flakkserv fra vansllig overrarmsserv er

at du treffer midt på ballen. Dette vil gjøre at ballen får en rett linje i begynnelsen, men pga lufstrømmer rundt

ballen, vil ballen flakke. Altså gå ut av sin opprinnelige bane. Det vil dermed bli vanskelig for motspillere å ta i

mot fordi ballen plutsleig kan endre retning. 
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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...

BESVARELSE

A) 5 bygdedanser: 

- Ganger: Ganger og springer ligner på hverandre, men det er ulike typer ut i fra hvor i landet dansen har

vært praktisert. 

- Pols:  

- Springer: 

- Halling: I hovedsak en solodans der en mann skal gjøre ulike triks som å sparke av hatten fra pinne. Ned i

knestående og hoppe ol. Det er en slags freestyle. Om det er pardans vil det det først være omdans, før

freestyle der damen ser på mannen og snurrer før de kommer sammen igjen. 

- Rull: 

 

B) Grunntrinnene i east coast swing: 

1. Back-step/rock-step: Stå på to bein, roter overkroppen bakover i det du sette den ene foten bak den som

står igjen. Før deretter foten frem igjen til utgangspunktet. Sammen med partner gjøres dette ved at gutten

gir signal ved å først dra parteren til seg før han "skyver" henne vekk med den ene armen. 

2. Trippelstepp: Dette er et slags byttomsteg. Her går back-step rett over i trippelstepp. Foten i back-step

flyttes frem og settes ned - andre fot ned - før første ned igjen. Fullført. 

3. Trippelstep tilbake til utgangspunkt 

 

C) Koreografi er en sammensetning av bevegelser/dansetrinn som blir til en helhetlig dans. Her er det bare

fantastien som setter grenser. En koreografi følger gjerne 8 takter (teller til 8) slik at en hele tiden har kontroll

på når en bevegelse skal starte og når den skal slutte. Dette gjør også at det er lettere å lære til flere

personer. En kan ha et tema på koreografien som glede, smerte, raseri ol. En kan også lagen en koreografi

ut i fra en spesiell dansestil som hip hop, ballett, jazz ol. Dette avgjør gjerne hvilke dansetrinn som skal være
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med. Det kan være viktig å se på Labans analyseverktøy for å lage koreografinen så variert og spennende

som mulig. 

 

D) Rydolf Labans ananlyse 

 

1) Kropp: Alt en kan gjør med kroppen (monolinær/polynlineær) 

 

2) Form: Hvilken form i rommet (Flyt, retning, forming) 

 

3) Dynamikk: Hvorden en utfører bevegelse (flyt, kraft, tid, rom) 

 

4) Rom: Hvordan en bruker rommet (lavt, nøytralt, høyt) 
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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...

BESVARELSE

Stilling: Det viktigste for å kunne gjennomføre alle typer svømmearter er det som kalles "streamline" eller

dråpeform. Det vil si hvilken stilling kroppen har i vannet for å få minst mulig motstand i vannet og gli lettest

mulig. Det skal kunne trekkes en rett linje gjennom hele kroppen fra hodet til tærne. Dermed vil beina være

strake, ikke for mye knekk i hoften, humpen og magen spennes av, litt "dobbelhake" med hodet. Dette gjøres

for å gli bedre i vannet. Hoften og skuldrene skal rotere litt til den siden armtaket kommer på slik at en får

brukt kroppens muskler i armtaket på en god måte. 

 

Hodet (+ pusting): hodet ligger litt inntil skulderen og følger armtaket. En vrir hodet til siden og ikke rett frem

når en skal puste. Puster til siden rett før armtak med 3-5 taks mellomrom. Pusting kan hjelpe til slik at en får

en god rotasjon av kroppen. Hodet må ikke se for rett ned fordi det blir ikke bra for streamline.  

 

Armtak: I armtaket er det viktigste høy albu i undervannsarbeidet (også i fremføring) Det vil si at det er en

knekk i albueleddet som gjør at en lager mest mulig motstand bakover for å komme seg i lengdretningen

under vann. Når en setter ned armen i vannet langt frem er det viktig å kjenne etter grep før en gjør en

eksplosivt armtak. Fingrene skal sprike litt for størst flate. Armen starter strak før en gjennomfører et S-tak.

Da går armen fra senter, knekker albue mer og mer inn og under kroppen før den føres litt ut igjen og stopper

ved hofta. Fremføringen av armen igjen skjer inntill kroppen slik at det skjer raskt, mens en vrir hofte og

skuldre. 

 

Beinspark: Beinsparkene i crawl skjer i ulike rytmer. Gjerne 6 spark pr armtak, men dette varierer gjerne fra

langdistanse eller sprint. Viktig at sparkene skjer i hoften og ikke i knærene som ødelegger streamlinen.

Beina ligger ikke for dypt i vannet og padler vekselvis. Viktig med kraft i hvert beinspark slik at det ikke blir

panisk padling som gir lite fremdrift.  

 

 

Det er viktig at takene har god rytme. 
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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...

BESVARELSE

A) 4 vendinger: 

Alle øvelsene starter med å føre ballen en retning. Viktig at vendingen skjer eksplosivt. 

 

- Croyf vending: Setter en fot ved siden av ballen. Den andre foten føres rundt ballen og treffer ballen rett på

i motsatt retning av det den går. Forten vrirs slik at en treffer med innsiden av foten. Gir et lite spark til ballen

slik at den triller "mellom beina" dine og litt bak. Så roterer du med overkroppen og retsen av kroppen til

motsatt side av den foten som gjennomførte venningen. Og kommer etter med føttene, og tar igjen ballen. 

 

- Sålevending: Setter en fot ved siden av ballen. Den andre tråkker på ballen med baksiden av sålen på

skoen. Farten i ballen stoppes før en drar ballen med med sålen frem til tærene. Vender samme vei som

foten en vender med. Kroppen roteres samtidig som en drar ballen med seg med litt fart i motsatt retning.  

 

- Innsidevending: Setter ene foten ved siden av/litt bak ballen. Den andre foten fører ballen med innsiden i

motsatt retning av foten slik at en drar ballen med seg rundt kroppen. Legger ballen litt forran seg og roterer

med resten av kroppen. Går i motsatt retning 

 

- Utsidevending: Fot ved siden av ball litt til siden. motsatt fot fører ballen med utsiden samme retning som

foten som brukes. Kroppen roterer etter rundt og vendingen er fullført. 

 

B) Førsteforsvarer: En spiller som er den nærmeste til motspiller som har ballen. Dens oppgave er å ligge

riktig posjonert i forhold til motspiller slik at en har mulighet til å stoppe/forhindre vedkommende å føre ballen

forbi deg eller sentre videre. Det vil innebære at en må forstyrre medspilleren ved å være kjapt opp i. Dette

kan stresse spilleren. Om motspiller fører ballen vil en bremese litt opp når en har kommet et par meter fra

(kommer an på farten til motspiller). Deretter vil en prøve å bremese farten ved å stoppe og rygge sammen

med spiler roligere enn dens tempo. Her er det viktig å se på ball og motspiller slik at en kan prøve å forutse

dens neste trekk. Kroppen kan gjerne være sidestilt slik at en fører personen med til en side. Det kommer litt

an på spillersituasjonen om en vil føre spiller ut mot linje, hvor en eventuell andreforsvarer ligger klar, hvilket
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bein motspiller foretrekker å skyte med osv. Høyrefot forran mål -> før mot dens venstre. En må være lett på

tå så en er klar til å takle på riktig tidspunkt om spilleren prøver å passere eller strekke ut en fot for å hindre

passning. Om det er snakk om en duell er det viktig å være der tidsnok. 

 

C) Viktige momenter ved innsidepassning: 

Tilløp: Varierer mellom mange skritt, men vanligvis bare 1-2. Her er det viktig å sette fart i kroppen og ikke ha

for lange eller for trippende skritt. 

Stem: Ene foten skal settes bestemt ned ved siden av ballen. Gjøre kraften i tilløpet om til kraft til ballen. Her

er det viktig å bremse bevegelsen en har fremover. 

Bakoverføring: Viktig å føre foten bak slik at en får lang arbeidsvei = mer kraft i ballen. Kommer an på hvor

hard innsidepasningen skal være. Kneet skal knekkes og hoften føres bak. Armen føres ut for balanse. 

Fremoverføring: her skal foten føres frem til ballen med ulik kraft. Førsti hofte trekkes hoften sammen så

trekkes kne ut før ankel.  

Tilsag: En skal treffe med innsiden av forten ca midt på ballen. Her er det viktig at en ikke treffer for langt

under eller over = høy ball/dårlig effekt. Ankelen skal stives av her slik at en får et kontant slag på ball. Foten

føres gjennom ballen mot der en vil ballen skal gå. Setter ned foten etterpå for å stoppe rotasjon. 

 

Armen skal bruker som balansepinne, men også for å unngå rotasjon i kroppen og feil vinkel til pasningen. 

 

 

D) 3 ulike småspill: 

1. Boks: To lag mot hverandre i boks.  Ulik farge på vester. Om å gjøre å holde ballen lengst mulig i laget.

Gjerne ha x antall pasninger som skal skje i laget for 1 poeng og deretter går ballen til det andre laget. Gjerne

legg inn toutchbegrensing for å gjøre det litt vanseligere. 

2. Kongespill. Samme opplegg bare at det er en konge på hver side av banen som laget skal spille seg frem

til å sentre til. Dette gir poeng. Kongen har bare toutch. Andre laget får ballen ved poeng. 

3. Spill med press 2 pers. Boks med avlangt felt som krysser midten. Tre lag. Et lag i hvert felt. Ene laget

skal spille x antall pasninger i laget. Laget i midten skal sende to personer over for å presse motspiller. Om

de får tak i ballen er det motsatt lag sin tur. Da bytter presslaget med laget som tapte ballen. Om laget klarer

å sentre 10 pasningen og sentre ballen over til det andre laget, må to nye fra pressende lag presse på andre

siden. Om det er vanskelig kan en sende en til spiller i press etter 5 pasninger. 
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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...

BESVARELSE

A) 

Innledning -> Plog og plogstopp -> Plogsving -> Plog til parallellsving -> Parallellsving -> Korte svinger +

Sving på skjæret -> Korte svinger på skjæret

 

Inneldning: Si litt om ski. Hvordan en skal stå i grunnposisjon, hvordan skiene fungerer. Innsving og trykk. 

 

Plog og plostopp: Lære hvordan en skal spisse beina forran for å stå i plog og hvordan trykk på skien gjør

at en stopper. Start -> stopp : øv

 

Plogsving: Hvordan en med trykk på den ene skien gjør at en roterer til motsatt side. Ytterski får merer

trykk. Bytt fot. Kjører motsat

 

Plog til parallell: Tå i plog og sving en vei. Når en kommer til slutten av svingen skal en prøve å samle skiene

i den en går ned i fallretingen og dermed svige rundt med samlede ski. Gå ut i plog igjen og gjenta. 

 

Paralellsving: Hvordan en trykker på ytterski. Mellomrom mellom beina. Kroppen ut fra skiene. Kjenne på

trykket i svingen. 

 

Korte svinger: i brattere terreng trenger man gjerne denne typen sving. Da går opp og ned bevegelsen kjapt

og en hopper nermest mellom svingene. Videre vil en her også lære mer om løssnø, ulike triks osv. 

 

Sving på skjær: Da skal man lære å kante mer på skien og bruke innsvingen på den og ikke skrense snø

vekk i svingene. Videre herfra vil være korte svinger med skjær. 

 

 

Kandidat 7032

IDR110 1 Trenings- og aktivitetslære Page 11 av 16



B) 5 grunnprinsipper 

- Kanting: Kanting vil si å bruke kantene på skiene til å kjøre svinger. Her skiller man mellom Knekanting,

Hoftekanting, Innlening. Knekanting vil si at en lener bekke knærene inn mot sentrum av svingen. Dette gjør

at skienes kanter vil settes i snøen og en får en kjapp sving. Hoftekanting: da lener man hoften inn i svingen.

Da får en en enda mer trykk på kanten. Overkoppen må lenes litt ut av svingen for å holde balansen. En ser

ut som en banan. Innlening gjir mest kanting og da lener man skiene enda lengre ut fra kroppen. Enda mer

banan

 

- Krafttilpassning: Det er viktig å kunne tilpasse kraften en gir til beida for å kunne kjøre slalom. 

Krafttilpasning frem-bak: en kan lene seg bakpå som gir mindre flate med bakken, eller en kan lene seg frem

og gi mye trykkek på skien. 

Krafttilpassning side: hvor mye trykk legger skiene ut fra kroppen.

Opp- og ned bevegelse. Hvorda en bøyer i kroppen for å sette ulike trykk  (Oppavlastning, nedavlastning,

utgjeving, pendling)  

 

- Vridning: Fotvriding: om en vrir føttene vil det dannes en sving. 

Medvriding: om en vrir kroppen med svingen skjer det en rotasjon. Ikke roter for mye i siste del av sving. 

Motvriding: vrir seg mot skiretningen, da vil resten av kroppen komme etter. Torosjon. Dette gjør en gjerne på

freestyle. 

 

- Posisjon: Grunnstilling: dette er grunnstillingen man har på ski slik at en er klar for en ny sving når som

helst. En skal ha lik kraft på begge bein, litt knekk i kne, armene i 90 grader med stavene bak over snø.

Blikke opp og frem. 

 

- Balanse: Alle har et tyngdepunkt som er sentreret for all masssen en har. Det er viktig for å kunne holde

balansen enten en er i fart (dynamisk balanse) eller i ro (statisk balanse). Om en ikke er i likevekt må man

endre på hvordan en har kroppen slik at en kan vinne tilbake balansen og ikke falle. Dette er veldig viktig for

å kunne stå godt på ski. 

 

C) Dette har med krafttilpassning i svingene.

 

Nedavlastning: Da knekker en i knærene og hoften og bøyer kroppen for å få ned tyngdepunktet. Dette gjør

en når en skal kunne stå med mye trykk ned i en sving. Gir bedre balanse med lavere tyngdepunkt. Det gjør

at en lettere kan gå over i den neste fasen: overgangen til neste sving. 

 

Opp-avlastning: Etter en har gjort nedavlastning vil en strekke kroppen ut. Dette vil gjøre at tyngdepunktet

hever seg og en vil føle seg lettere. dette skjer i overgangen til ny sving. Der en nærmest kan hoppe fra

nedavlastning i sving til oppavlastning, føre beina over til motsatt side og sette ny sving med fjæring og

nedavlastning. 
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D) Grunnstilling snowboard
- Stå med tyngden rett oppå brettet med strak kropp. 

- Tyngden skal være lik på begge føttene. 

- Litt bøy i knærene slik at en kan "bæsje på brettet". 

- Armene skal være litt ut fra kroppen, men avslappet

- Blikket skal være rettet frem 

- Vær klar til å endre stilling til kjørestilling
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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?
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...

BESVARELSE

A) 

Lag 1: Innerlag. Dette er det innerste laget som skal sørge for å transportere vann(svette) vekk fra kroppen

så det ikke blir liggende der. Dette vil føre til at en blir nedkjølt. Vann transporterer varme vekk mye fortere

enn tørr luft. Dette laget kan være forskjellig netting, superundertøy, ull, kobinasjon av teknisk og ull osv. Hva

en bruker kommer litt an på værforhold. Om det er veldig kaldt ville en ikke valgt superundertøy fordi dette

holder ikke like godt på varmen. Ull deriomt kan holde deg temperert selv om det er blitt vått.

 

På beina vil en gjerne ha ullsokker som en kombi av 50-20 av andre stoff og retsen ull. Viktig er det også

med lue og buff/sjal fordi mesteparten av varmetapet skjer gjennom hodet. 

 

Lag 2: Mellomlag. Dette laget skal gjøre at det holder seg en rolig luftstrøm ved hudoverflaten. Dette skal

varme godt og kan være ulike former for ullgensre eller fleece. Det er bedre med flere tynne lag enn ferre

tykke i lag 2. 

 

Lag 3: Skallbekledning. Her er det viktig at det er både vanntett og vindtett. Jakken bør gjerne ha hette,

luftemuligheter, lommer ol. Buksen bør gjerne ikke ha seler. Det bør være slitesterkt. Det finnes mange ulike

stoffer som Goretex, Hellytec, bomull ol. Bomull egner seg kanskje ikke om det er veldig vått. Børst av snø så

det ikke blir liggende på klærene. Ikke dra på fjellet uten 100% vanntette klær. 

 

Lag 4: Ville vært reinbukse/reinjakke som skal setenge vann ute. 

 

B) 2 typer skred
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- Løssnøskred: Dette er et type skred som skjer ved at store mengder løssnø har falt og at det raser. Det er

ikke det vanligste og heller ikke det farligste skredet. 

- Flakskred: Flak med snø som løsner. Det skjer ved at det bygger seg opp spenning ved at det over bakken

ligger, gammel snø, før en glidesone og nyere snø på toppen. Et slikt skred kan være veldig farlig.

100x180m. Utløses over 30 grader(vanlig 39) og blir 45 m dypt. Dette er det mest vanlige i den norske

fjellheimen og også det som tar flest liv. Spesiell fare i bekkedaler, groper, ved stup ol. Utløses gjerne av

forranding av tyngdre så pass på hvor en går. Ikke for mange om gangen, litt avstand mellom folk, kjør en og

en ned, vent på sikre plasser. 

 

C)

- Temperatur: Når temperaturen plutselig stiger kjapt øker dette faren veldig for snøskred. Etter 2-3 dager

med stabilt høyere temp vil ikke skredfaren være like stor lengre. Ved langvarig kaldt vær vil skrefaren.

Dermed er det viktig å sjekke temperaturene før en skal ut på snøhuletur. 

- Vind: Vind transporterer store mengder snø når det kommer snøfall. Vinden tar med seg snøen fra lesider

til losider. Dette vil føre til at det generelt er større skjedfare i lesider siden det samler seg mye snø der. Jo

mer snø, jo farligere. Dermed er det viktig å se hvor en befinner seg i terrenget og legge opp til gode ruter i

forhold til dette

- Nedbør: Jo mer nedbør, i form av snø, jo strørre skredfare er det. Om det kjapt har kommet store mengder

er dette ikke så bra. Derfor er det viktig å følge med på hvor mye snø som har falt i tiden før turen. Dette er

gjerne vanskelig siden det hele tiden skjer snøtransport, men det er likevel vikrig å være obs på. 

 

D) Størrelsen på skavel bør ikke være mer enn 5m. Begynn å grave ganske høyt oppe på skavelen.

Snøkvaliteten bør ikke være for hard og iseste og heller ikke for våt. Størrelsen på hulen kommer litt an på

hvor mange en skal ligge i den, men helst ikke mer enn liggeplass til 5-6 stk + matplass, inngang, skifteplass.

Start med å grave to dører som er ca 2m. Mellomrommet mellom dørene bør ca være 1 m. Melloom taket,

veggene og andre snøhuler bør det ikke være mer mindre enn 0.5m. En graver inn og så mot hverandre

mens andre lager blokker og graver ut snø. Her er det viktig at en skal lage liggeplassen ca 75cm opp fra

bakken en står på. Dette er fordi en vil holde varmen og kulden vil legge seg mer i gropen. Takformen bør

være buet oppover slik at den siger minst mulig. Om en ikke gjør dette vil den sige og få "kumage" ned i

midten. 

En vil tette igjen den ene døren med snø og blokker før en lager en dør bestående av to oppstående blokker

og resten sidelengs oppå. Det er viktig å lage en varmelås. Dette vil si at inngangen ligger under snøhulens

nivå og at "døren går lengre ned enn dette også. 
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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...

BESVARELSE

A) "Å orientere kartet" vil si at kartet og det virkelige terrenget er likt. Det du ser på kartet ligger likt i

virkeligheten. Dette gjøres ved enten å se seg rundt eller sikrest. Bruke kompass. Den røde nålen i

kompasshuset vil alltid peke mot det magnetiske nord. Legg kompasset på kartet slik at nordpilen og nord på

kartet går samme vei. Det er viktig å orientere kartet mens man beveger seg, slik at kartet alltid ligger rett.

Derfor er det lurt å bruke tommelfingergrepet slik at man alltid vet hvor/hvilken retning en er på vei mot. 

 

B) Målestokk på 1: 10 000 på et kart vil 1 cm på kartet være 100 m i virkeligheten. Om en har beveget seg 7

cm på kartet, vil en altså ha beveget seg 700m. 

 

C) At ekvidistansen på kartet er 5 m vil si at mellom hver høydekurve på kartet er det 5 m. Høydekurvene

indikerer hvor høyt over vannoverflaten et punkt på kartet ligger. De ser ut som rundinger og blir mindre og

mindre til det høyeste punktet på et kart. Om det er tett mellom kurvene er det bratt og om det er langt

mellomrom er det flatt. Slik kan en telle hvor mange meter en må gå for å komme opp/ned og hva som blir

den beste veien og ta i forhold til daler og stup. Slike høydekurver er merket med brun farge på kartet.

Vanskelig å orientere seg etter bare det og tar mye øving. 

 

D) En ledelinje er en detalj på et kart som gjør at en lettere kan finne veien. Dette er detaljer som strekker

seg over en avstand slik at en ikke trenger å orientere seg på nytt hele tide. En ledelinje kan være en elv,

gjerde, tre, kraftlinje, vei eller liknende. Slike ting er det lett og følge og en slipper å bruke mye tid på å

orienter hvor en er. Stopp ved slutten av ledelinjsen og orienter deg på nyttt.  
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