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Forberedelse til pioneringsarbejde
Ved større pioneringsbyggerier er det vigtigt at forberede projektet godt.
Gode ting at huske:
1) Overvej den estimerede byggetid og genovervej den derefter. Det tager altid længere
tid end man forventer! Det er bedre at have sat for meget tid af til et projekt end at
komme i tidsnød.
2) Vær sikker på materialerne. Det er en god ide at tjekke sine reb og rafter, så man er
sikker på, at man ikke går ned på materialer.
3) Bygges der i højden er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages højde for.
Tænk over hvor meget af konstruktionen, der kan bygges fra jorden.
4) Hvis du bygger med en masse, som ikke har prøvet meget pionering før, kan der gives
et basic kursus i besnøringer. På denne måde undgår man en masse om-besnøringer.
Gode knob at kunne inden du går i gang:
Tømmerstik:

Vinkelbesnøring:

Krydsbesnøring:

Dobbelt halvstik:

Baghåndsknob:

Opførelse af stort raftebyggeri: Hus med opholds/madlavnings og
soveplads
Tanker og overvejelser omkring vores ”hus”
 Lodret pres er mere stabilt end vandret, derfor er der mange søjler.
 Visse punkter af konstruktionen er særligt vigtige, derfor bliver de forstærket med stål.
 Køjerne skal være høje nok til at man kan være nedenunder selv når personer sover.
 Der skal være et stabilt gulv på overetagen, og en fast stige/trappe så man nemt kan komme
op og ned.
 Presenningerne skal kunne sættes op så der ikke samler sig vand, og så blæst ikke river dem
i stykker.
 Under opbygningen skal vi undgå at der er for mange såkaldte ”kritiske punkter” som
standser arbejdet, og gør kun få har noget at give sig til.
Refleksioner efter opførelsen
 Man kunne undgå meget af besnøringsarbejdet i højden ved at lave huset i fag/moduler,
altså stolper og spær samlet på jorden og derefter rejst. Dette gør også at flere kan arbejde
samtidigt, men til gengæld kræver denne byggemetode højere præcision.

Plantegning over huset

Teambuilding-øvelser
Her er der beskrevet en række øvelser, som har til formål at styrke sammenholdet i en
gruppe, men også tydeliggøre de forskellige roller, der opstår i en gruppe. Målet er ikke bare
at løse opgaven, men at tænke over, hvordan man nåede målet, og om man kan ændre på
rollefordelingen i gruppen for at optimere gruppen.
Mange af øvelserne er udformet som konkurrencer. Det er ikke nødvendigt, men blot en
ekstra motivationsfaktor.

Kæmpeknude
Målet med denne øvelse er at
binde et råbåndsknob – men
på et ekstra langt reb.
Som en gruppe skal man nu
finde en måde, hvorpå man
kan binde et råbåndsknob
inden for to markeringer på
rebet, mens alle deltagere har
begge hænder på rebet (man
må ikke flytte hænderne, når
først man har fat i rebet).
Som hjælp kan man evt. give
hver gruppe et lille reb, som
de kan øve sig på og lægge en
plan ud fra.
Giv grupperne op til 15 min
til at øve sig i at gøre det hurtigst muligt på det store reb, og afhold derefter en lille
konkurrence, hvor man ser hvilket hold, der er hurtigst. (Det kan lade sig gøre på under 10
sekunder)
Udstyr: Et langt reb med to markeringer pr. gruppe, evt. et mindre reb til hver gruppe

Håndjern

Da Vinci Bro
Et konstruktionsprincip udtænkt af Leonardi Da Vinci. Broen er selvbærende og kan altså stå
af sig, og holde til at man går på den uden nogen former for forankring. Er man god, så kan
man også bygge broen helt uden bro af reb da tyngdekraft, vægt og friktion i princippet kan
holde rafterne på plads af sig selv.

Kassegang med og uden planker
Denne opgave består af to dele, og kan afvikles som to separate poster, men det giver en fed
effekt, at slå dem sammen som en post.
Gå på kasser
I første del skal gruppen bevæge sig over et afmærket område vha. mælkekasser eller hvad
man nu lige har i kredshuset. Inden for det markerede område er jorden giftig og det er kun
mælkekasserne, der må røre jorden. Rører en deltager jorden, så skal han/hun starte forfra.
Det er vigtigt, at der er færre mælkekasser end personer for at give noget udfordring. På den
måde er man nødt til at stå flere på en mælkekasse eller gå flere gange frem og tilbage.
Gå på planker
I den anden del skal deltagerne bevæge sig fra kasse til kasse vha. to planker (tjek lige om de
kan holde til, at man går på dem). Jorden er stadig giftig og man må ikke gå på plankerne, hvis
de rører jorden. De første kasser står tæt nok til, at en planke kan nå fra kasse til kasse. Men
ved det sidste stykke er afstanden lidt for stor, og man bliver nødt til at udnytte
vægtstangsprincippet til at forlænge broen.
Til at gøre det skal man bruge minimum to personer og begge planker. Den første planke
ligges med midten på den første kasse, og den ene person træder bagud mens den anden med
planken i hånden går frem. På den måde kan man bevæge sig ud på planken og udover kassen,
lægge den sidste planke på og nå hen til den sidste kasse. Det er en god ide, at gå langsomt og
koordinere tydeligt og klart, hvad man gør i denne proces.

