
Back to nature
Temamøde VM2018

Velkommen til!
Vi skal nu igang med temamødet back to nature.
I dag skal vi ud i naturen og prøve kræfter med forskellige friluftsaktiviteter.
Der vil være en række opgaver, som I skal løse undervejs på turen.

I løbet af programmet vil I møde en række opgaver. Alle besvarelserne på op-
gaverne skal oploades på mesterskabet.dk. Opgaverne i møder her har samme
opgavenummer, som opgaven på mesterskabet.dk, hvor I skal oploade jeres
besvarelser.

MEN:
Inden man skal på tur, skal man selvfølgelig have pakket en taske, og derfor
finder I en pakkeliste nedenfor. I skal derfor kontrollere at I har alle materialer
klar

Pakkeliste pr. patrulje:
Trangia
Kompas
2 stk. snor pr. Person
En favnfuld brænde
Noget at tænde med fx. tændstikker eller strygestål
Presenning
En økse
En dolk
Rafter
Drikkedunk
Skriveredskab
Kamera/telefon til at tage billeder og film undervejst

God fornøjelse

Har I problemer undervejs, så kontakt os endelig på vm@mesterskabet.dk

Væbner
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Find vej
Velkommen til den første opgave på dagens tur.
Som på en rigtig vandretur skal vi starte med at lave
nogle pejlinger, så vi ved hvor vi skal gå hen. I skal derfor
lave nedenstående pejlingsopgaver på kortet.
I finder kortet på næste side. Brug 360 grader kompas

Opgave VM023

Opgave VM024

Opgave VM025

Opgave VM026

Er I ikke helt skarpe på hvordan et kompas virker?
Så se med her, hvor vi giver en kort forklaring

Du står i krydset mellem Næssundvej, Jernbanevej og
Vesterbro. Du går mod nord og rammer en rundkørslen. Du
tager tredje afkørsel og drejer til højre af anden sidevej. Du
følger sidevejen hele vejen til enden, hvor du drejer til højre.
Du fortsætter ligeud og krydser en vej. Efter krydset følger du
vejen mod venstre.
Hvilken vej står du på nu?

Du står i krydset mellem Næssundvej, Jernbanevej og
Vesterbro. Du skal til Nygade. Helt præcist ved y'et i Nygade.
Hvilken kompasretning skal du du så gå?

Vi har to punkter på kortet med hver sin kompaspejling.

Punkt 1
Krydset mellem Næssundvej, Jernbanevej og Vesterbro: 40
grader
Punkt 2:
Krydset mellem M C Holmsgade, Skovgade og Tingvej: 259
grader

På hvilken vej ender vi, hvis vi laver en krydspejling?

Hvor mange veje på kortet, ender på ordet "gade"?
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Uden mad og drikke...
Hold da op, man bliver helt sulten efter al den pejling!
Derfor skal vi have samlet vores trangia, så den er klar til brug

Opgave VM027
I skal lave en video, hvor patruljen samler et trangiasæt med én gryde
og ét låg, mens hele patruljen er bundet sammen på håndleddene, så
I tilsammen danner en cirkel.
I har maks 60 sekunder. Jo hurtigere I gør det, jo flere point får I.

Opgave VM028
Hvornår blev trangia opfundet?

Opgave VM029
Hvor mange størrelser findes trangiaen i?

Opgave VM032
Hvor mange huller er der i en trangiabund?

Opgave VM030
Et trangiasæt er som regel fremstillet af Aluminium. Aluminium er et
materiale med gode varmeledningsegenskaber, og så er det meget
lettere end for eksempel jern. Aluminium vejer 2,70 gram per ku-
bikcentimeter, men hvor mange kubikcentimeter aluminium kan der
være i den største gryde i Trangia 25-3 UL, hvis man fylder den helt til
kanten?
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Er I ikke helt skarpe på hvordan en trangia virker?
Så kan I via QR koden finde nogle gode demonstrationer



Kom lad os få lidt varme
Nu er det tid til at få tændt et bål, så vi kan få lidt varme
at hygge os ved.
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Opgave VM033
I skal lave en video af et pyramidebål der brænder. Bålet skal brænde
uden hjælp fra jer eller andre brandbare væsker. Videoen må maks
være 15 sekunder.

Opgave VM035
Nævn 4 klassiske båltyper

Opgave VM036
Hvilke 3 elementer er nødvendige for at kunne skabe ild?

Opgave VM038
Hvad er den perfekte længde på en snobrødspind?

Opgave VM037
Hvilken båltype er der tale om her?

Er I ikke helt skarpe på de basale bål teknikker?
Så kan I via QR koden finde nogle gode demonstrationer
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Nu har vi fundet vej, vi har samlet trangia, vi har startet
et hyggeligt bål vi kan hvile os ved, så nu skal vi rigtig
råhygge om bålet

Opgave VM039
I skal rigtig råhygge om bålet. Tag et billede af patruljen der
råhygger om et ægte dejligt varmt bål. Der gives point for kreativitet,
færdighed og råhygge.

Opgave VM040
Hvad er det internationale navn for en “sandwich” der består af en
grille skumfidus og et stykke chokolade, der er lagt mellem to kiks?
Opgave VM041
Sammensæt ingredienserne to og to, så det bliver lækre bålsnacks

Opgave VM043
Når man råhygger er det oftest dejligt at synge. I skal skrive et
nyt vers til nr. 35 i March og Lejr. Det skal være et rigtig råhyggevers

Opgave VM042
Kan I gætte hvilke 5 March og Lejr 2017 råhyggesange, der gemmer sig bag
billederne? 1 sang består af 2 billeder. Som svar på opgaven skal I skrive det tal, som
alle sangenes numre i March og Lejr 2017 giver, ved at lægge dem sammen.
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