
DM i Spejder  
Aktivitetsbeskrivelse 

 

Hvis der er problemer med forståelse af opgaven, kontakt os gennem følgende link: 
WWW.DMISPEJDER.DK/HJAELP, så vil vi vende tilbage til jer hurtigst muligt, således i kan 

komme i gang med opgaven. 
 

Hvilket knob?  
 

Forventet tidsforbrug: 30 min. 
 

Mulige antal point: 50 
 

Post nr: 2 

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 
Korrekt udførsel af knob og visuel opstilling af knobtavle. Der gives point for helhedsindtryk af 
knobtavlen og ikke blot for udførsel af knob.  
 
Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
Upload et billede af knobtavlen på: www.dmispejder.dk/NUSYW 

 

Materialer: 
• 9 knobtov/ reb af ca. 50 cm 

 
 

Opgavebeskrivelse Junior 
Lav en knobtavle med følgende 6 knob arrangeret i 2 rækker med 3 knob i hver. Husk at sætte navn 
under hvert knob og tilføj en kort beskrivelse af hvad knobet bruges til.  
 

• Flagknob  
• Råbåndsknob 
• Kirurgiskknude  
• Tømmerstik 
• Ottetalsknob 
• Tyveknob  

Opgavebeskrivelse Trop/Senior 
Find ud af hvilket knob der skal bruges i følgende scenarier, lav derefter en knobtavle med de 9 
knob arrangeret i 3 rækker med 3 knob i hver. Husk at tilføje navn og nr. under hvert knob.  
 

1. Du skal samle to stykker tov, som ikke skal bære meget tunge ting 
2. Du skal binde dit tørklæde 
3. Du starter en besnøring i et pioneringsprojekt 
4. Du har lige opereret på en patient, og skal til at afslutte din syning 
5. Du skal fortøje din båd til kajen efter en sejltur 
6. Du skal hejse flag i stormvejr 
7. Du skal fæstne et tov til din sele, inden du begynder at klatre 
8. Du skal kaste tov ud til din ven, som sidder i en båd 
9. Du er løbet tør for julepynt, og juletræet er stadig tomt! 
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