
Dugnadsløypa rebusløp
 
Dugnadsløypa er ett lavterskeltilbud. Hele turen er på ca 5 km.  
Innover i marka vil du finne 10 poster. Postene er lett synlige fra vei/sti. 
Vanskelighetsgraden øker etterhvert fra post 1-10. Post 1-3 er ment for 
de aller minst og vil derfor ligge tett og veldig lett synlig. Man trenger 

ingen spesielle sko/klær. 

De 6 første postene er også egnet for funksjonshemmede. Alternativ 1; noen leser 
spørsmålene for deg, alternativ 2; du bruker kun appen og dropper spørsmålene om 
du er alene. 

På hver post er det ett ark med spørsmål i 3 kategorier; 
Barn, Ungdom og Voksen. Spørsmålene skal være enkle å 
lese uten at man trenger ta på spørsmålsarket. Hvert 
familiemedlem velger sin kategori. 

Ta tiden du bruker på turen, riktig svar gir 0 i tilleggstid, 
feil svar gir 3 minutter tilleggstid. På denne måten kan man 
konkurrere mot hverandre (litt som 71 grader Nord). 

HUSK hold avstand, 2 meter, er det andre på posten, vent til det blir din tur og trekk 
fra tiden. 
 

Barnespørsmålene har svar på spørsmålsarket (opp ned), de andre 
spørsmålene finner du svaret på hjemmesiden til Røyken O-Lag 
www.roykenolag.no og www.strikkeverket.no. 

Spørsmålene byttes ut med jevne mellomrom.  

Dette er ett dugnadstiltak i disse karantenetider og har sikker 
forbedringspotensiale, vi har gjort så godt vi kan og testet løypen, 
det fungerer bra og er gøy, det er det viktigste. 

Appen 
Løypen er lagt inn i UsynligO appen som du kan laste ned  på 
Android og Apple/Ios. Ha på stedstjenester alltid i Appen (kan skru 
av etter bruk) og den gir deg en startknapp ved løypens 
utgangspunkt. Når du kommer til postene vil mobilen vibrere og 
lage en lyd, når du er i mål får du en flott fanfare, husk å ha på lyd/
vibrereing på mobilen. Du kan også laste ned ditt eget kart fra O-
lagets hjemmeside om du ikke vil bruke app. De 3 førte postene 
trenger ikke kart om du bare følger veien innover. Er du 
funksjonshemmet still appen på 30m radius fra posten for å finne 
posten fra veien. 

Lykke til!

http://www.strikkeverket.no

