
Flokkmøte - Sandsli speidergruppe. 25 september 2012 
Møtet skal holdes på Skranehovden. 
Alle møter ved Skranesvingen Barnehage kl 1755. Vi går samlet derfra til 
Skranehovden. 
 
Tema: Knivregler, knivsliping, og ”bli kjent-lek”. De som har kniv, og eventuelt bryne, kan ta 
dette med. De som ikke har, får låne kniv. 
 

Åpning – 
”Flokk flokk, floookk” 
 
Opprop – Hvem er her i dag? 
 
Repetisjon: hva lærte vi sist – Førstehjelp 
 
 

 

Knivregler, knivsliping og knivbruk: Magne 
Vi skal  prøve å spikke litt fliser til å tenne opp bålet med. Da må vi først lære litt om kniv, 
knivbruk og knivregler: 
 
Det er viktig for en speider å ha god kniv. Kniven 
bør ha stopper for fingrene slik at ikke hånden 
kan gli fra skaftet og ned over bladet. 
 
Kniven må heller ikke være sløv. Da må du bruke 
mer kraft i spikkingen. Med mye kraft blir 
bevegelsen lett ukontrollert, noe som gjør at du 
fort kan være uheldig. I tillegg lager sløve kniver 
stygge kutt som gror sent. Knivregler: 
 

 Ikke lek med kniven. 

 Når kniven ikke skal brukes skal den være i 
slira. 

 Når vi spikker skal vi sitte støtt (når du blir flink kan du stå oppreist, men du skal aldri 
gå og spikke samtidig). 

 Spikk aldri mot deg selv eller mot andre. 

 Når du skal gi kniven til noen andre må du gi den fra deg på riktig måte: Den som gir, 
holder i bladet på den siden som ikke er skarp, slik at den som tar imot kan ta 
skaftet. 

 Ikke gå rundt med kniven uten å ha den i slira. Dersom du alikevel må gå med 
kniven i hånden bør du holde kniven slik at bladet peker bakover, og at eggen peker 
utover og vekk fra kniven. 
 

Vi deler opp kullvis, og repeterer knivreglene. Alle hjelper til å spikke opptenningsved. 
 
I dag tenner blått kull opp bålet.  

 

Lek: Avisleken 



Vi står i ring, lærer navn, og prøver å unngå å bli slått i hodet med avisen. 
 
Avslutning kl. 19.15: Make new friends – ringlek. Speiderne stiller i sirkel, med hendene ned 
langs siden. Legger så høyre hånd på magen til den som står til høyre. Med venstre hånd 
finner en fatt i hånden som ligger på magen til den som står til venstre, slik at venstre arm 
blir liggende under den armen som ligger på ens egen 
mage. 
 

Make New Friends 
Submitted by Sue Lynch 
 
Make new friends, 
but keep the old. 
One is silver, 
the other is gold. 
A circle is round, 
it has no end. 
That's how long, 
I will be your friend. 
 
Vi går samlet ned til Skranesvingen Barnehage kl 1930. 
 

 
Vær beredt! 
 
Speiderhilsen fra 
 
Reidar 


