3. Ballerup Sjangeli Gruppe

Dolk
Dolken
Du skal svare på hvad de forskellige dele på dolken hedde og løse tipskuponen på næste side og sende svarene til
flok@3ballerupsjangeli.dk
Hvad hedder de forskellige dele? Skriv tallet, der passer til ordet:
Ryggen _____
Skaftet _____
Skeden _____
Odden _____
Bladet _____
Æggen _____

3. Ballerup Sjangeli Gruppe

Dolk
1
Hvad er dolken?
1: Et værktøj. X: Et våben. 2: Et legetøj.
Hvad skal der til for at man må bære dolk?
1: Man er spejder. X: Man har knivbevis. 2: Man er på vej til skole.
Hvordan skal knivsbladet holdes?
1: Beskidt. X: Sløv. 2: Skarp, ren og tør.
Hvordan skal man snitte?
1: Ind mod sig selv. X: Hen mod andre. 2: Væk fra sig selv.
Hvor skal dolken være, når man snitter siddende med spredte ben?
1: Mellem benene. X: Foran knæene. 2: Over benene.

Hvordan skal man gå rundt med en dolk?
1: Man går kun rundt med dolken i skeden. X: Man løber rundt med dolken. 2: Man går rundt med dolken ude af skeden.
Hvad må man snitte i?
1: Jord. X: Træ. 2: Sten
Hvordan skal man række en dolk til en anden, når den ikke er i skeden? 1: Knivsbladet mod en selv. X: Knivsbladet peger mod den anden
person. 2: Som man har lyst til.
Hvor langt må knivbladet maksimalt være?
1: 12 cm. X: 14 cm. 2: 16 cm.
Må man kaste med en dolk?
1: Nej. X: Ja. 2: Nogle gange.
Kan ens knivbevis og dolk blive taget fra en?
1: Nej. X: Ja. 2: Kun af ens forældre.
Hvorfor skal man tage knivbevis?
1: For at må have dolken med i skole. X: For at kunne bevise overfor andre at man må gå med dolk. 2: For at lære sikkerhedsreglerne og
at håndtere en dolk.
Hvor lang afstand skal der være til nærmeste person, når man snitter? 1: 1 armslængde. X: 1 meter. 2: Det bestemmer man selv.
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