
 

 

Foropgave 
 

  

  

 
Opgavebeskrivelse 
I skal medbringe et par stylter der lever op til følgende kriterier: 
- Stylterne skal kunne anvendes til at gå med uden at der anvendes andre hjælpemidler. 
- Stylterne skal hæve personen, der anvender dem, mindst 67 cm over jorden. Dette 

defineres ved, at fodplaceringen på stylterne er mindst 67 cm over det punkt der rører 
jorden når man går med dem. 

- Stylterne skal være så holdbare, at en vilkårlig person fra jeres hold kan tilbagelægge en 
distance på mindst 3 meter uden at stylterne går i stykker. 

 
Såfremt de medbragte stylter lever op til ovenstående vil der kunne gives point for foropgaven.  
 
Derudover gælder følgende: 
- Stylterne må laves således, at de kan klappes sammen under transport. Jo mindre 

stylterne er i sammenklappet tilstand, jo flere point gives der. 
- Stylterne måles således: Når stylterne er pakket sammen findes de to punkter på 

stylte-pakken, der har længst afstand fra hinanden. Denne afstand betegnes som 
stylternes størrelse.  

- Jeres evne til at bruge stylterne vil blive testet og giver point. 
 

 
 

Point 
Der gives 30 point for at medbringe et sæt stylter der lever op til kriterierne for stylternes 
udformning som beskrevet ovenfor. 
Lever stylterne ikke op til kriterierne, får holdet 0 point og kan heller ikke få point for 
nedenstående.  
 
For stylter der lever op til kriterierne gives yderligere point således: 
- Der gives mellem 0 og 70 point for stylternes størrelse, således at holdet med de mindste 

stylter får 70 point og holdet med de største får 0 point. Øvrige får indekserede point 
herimellem. 

- Hver deltager på holdet skal tilbagelægge en distance mellem 3 og 10 meter under 
anvendelse af stylterne. Der gives 15 point for at  tilbagelægge 3 meter og yderligere 1 
point for hver 20 cm der tilbagelægges op til 10 meter. Der kan ikke gives mere end 50 
point pr. deltager. Såfremt stylterne går i stykker, inden én fra holdet har tilbagelagt 3 meter 
på dem, diskvalificeres holdets foropgave og der gives 0 point ialt. 

 
Der kan, som beskrevet ovenfor, gives op til ialt 200 point for foropgaven og brugen af denne. 

 

 


