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Bilaga: Organisationstävling för Superhjältarna 2012 
Ni får här ett papper med 27 uppgifter, läs först igenom alla uppgifter. Varje rätt utförd uppgift ger den poäng som står 

markerad i kanten. De poäng ni tjänar på denna uppgift kommer sedan att divideras med antalet patrullmedlemmar. 

Resultatet multipliceras sen med 8. Detta gör att patruller med fler patrullmedlemmar inte får större fördelar än de patruller 

som har få. Ledaren har sista ordet vid tveksamheter i poängsättningen.  

Tid: 40 minuter 

Läs igenom frågorna först! 

1. Leta efter saker som börjar på de bokstäver som bildar ert patrullnamn. 10p 

Exempel: FISKEN: Fjäder-Is-Sten-Kotte-Enbär-Näver 

2. Leta upp en strumpa med hål i. 10p 

3. Vad står WOSM för? 4p  

4. Gör hål i ringen. 3p 

5. Vilket land arrangerar nästa Världsscoutjamboree efter Sverige? 4p  

6. Leta upp en blomma. 7p 

7. Vad heter huvudstaden i Australien? 5p  

8. Visa upp en råbandsknop. 4p 

9. Vad heter Emil i Lönnebergas häst? 3p 

10. Bygg en pagodeld. 8p 

11. Skrik ert patrullrop. 4p 

12. Svara på gåtan: Var på jorden finns det ingenting nedanför utan endast ovanför? 4p 
13. Samla saker i naturen som bildar ordet SUPERHJÄLTE 10p 

14. Hur många fönster finns det på scoutlokalen? 5p 

15. Lämna in en abborre, minst 8 cm lång 20p 

16. Har ni gjort nr 4 får ni minuspoäng. Ni skulle ju läsa igenom allt först!  -4p 

17. Bilda så många ord som möjligt av bokstäverna i ordet SUPERHJÄLTE 1p/ord 

18. Samla löv från 5 olika trädslag berätta trädens namn. 1p/löv  

19. Hjula tre gånger. 3p 

20. Gör ett halsband av naturmaterial. 15p 

21. Tillverka en visselpipa som låter av en drickaburk. 15p 

22. Skriv ert patrullnamn i övre högra hörnet på första pappret. 10p 

23. Gör ett korsord av förnamnen på patrullmedlemmarna. 5p 

24. Hämta 10 föremål i naturen som normalt inte hör hemma där. 2p/sak 

25. Vilken är den totala skostorleken om alla patrullmedlemmarna lägger ihop sina storlekar? 1p 

26. Ta bort två tändstickor så att det bli två kvadrater. (Se nästa sida) 5p  

27. Du har två timglas. Ett 4-minuters och ett 7 minuters. Hur ska du göra för att mäta upp 9 

minuter med hjälp av dessa två timglas? 10p 
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Facit till organisationstävling 
 

Fråga 3  World organization of the Scout Movement 

Fråga 5  Japan 

Fråga 7  Canberra 

Fråga 9  Lukas 

Fråga 12  Vid jordens medelpunkt 

Fråga 26  Ta bort ett L i mitten 

Fråga 27  För att kunna mäta upp 9 minuter så måste man alltså göra följande: Vänd båda 
timglasen. När 4-minutaren har runnit ut, vänd på det. Gör detsamma med 7 

minutaren. När 4 minutaren runnit ut för andra gången har 8 minuter gått och 

då har 7-minutaren hunnit rinna i en minut. Vänd då 7 minutaren igen och låt 

denna enminuterssand rinna tillbaka. 

 


