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ArcticSkills 2016 

             Tømrerfaget 

Finnmarksmesterskap 2019 

Deltakers Navn Skole Oppgave 

  A  

 

Oversettelse  

  

Deltaker Instruksjon  
 

 

Tømrerfaget 
 

Forberedelse. 
Gjøres før 
konkurransen 

 

Planlegge bygging av modell. Elever fra de ulike skolene har selv 

med personlig verneutstyr som arbeidstøy og hjelm med hørselvern 

og vernebriller. 

Arrangøren stiller med nødvendig elektrisk verkverktøy, festemidler 

og materiell til konkurransen 

 

Gjennomføring. Bygge et veggelement etter tegning. Materialer og verktøy som 
skal brukes til konkurransen er på plass og stasjoner for de ulike 
deltakere er klargjort. Alle deltakere skal ha likt verktøy under 
konkurransen. Maler og hjelpemidler skal ikke lages på forhånd. 
 
Av elektrisk verktøy skal det kun være stasjonær kapp/gjæresag 
og klyvesag disponibelt. Batteridrill til innfestning av materialer er 
også tillatt. Tilpasning av skråband gjøres med håndverktøy. All 
materiell som skal skråkappes/splittes skal være i 15 grader vinkel.  
 
Veggelementet skal monteres stående etter at det er ferdig, slik at 
begge sider kan vurderes av dommer. 
 
NB: Materialer taes inn dagen før konkurransen og tildekkes med 
plast. 
 

 

Forberedelsestid  Gjøre seg kjent med verktøy og materiell dagen før gjennomføring.  

Pausetid  Etter behov 

Oppgavens lengde  5 timer 
Total oppgavetid 5 timer 

 

 

 



  
 

 2 of 4 

  
 

ArcticSkills 2016 

 

 

Oppgaveseksjoner / poengfordeling Maksimal poengsum 

A1 Helse, miljø, sikkerhet ,arbeidsstruktur, sikkerhet og 
orden 

6 

A2 Ferdigheter ved bruk av verktøy, materialskred/spill  
 

6 

A3 Høyde og bredde på bindingsverket 
 

6 

A4 Kontroll av diagonaler bindingsverk 
 

6 

A5 Plassering, tilpasning og innfestning av  
skråband/avstivning 

6 

A6 Montering av vindsperre 
 

6 

A7 Plassering av spikerslag, lik avstand c/c og lengde. 
 

6 

A8 Innfestning av  spikerslag lekter (vurderes under 
arbeidet). 

6 

A9 Underliggere, materialvalg og inndeling. 
  

6 

A10 Underliggere, plassering og valg av festemidler. 
 

6 

A11 Overliggere, materialvalg og inndeling. 
 

6 

A12 Overligger, plassering, og valg av festemidler. 
 

6 

A13 Kontroll av kledning og jevnhet topp og bunn. 
 

6 

A14 Vurdering av sluttresultat og totalinntrykk. 
 

6 

 
Poengsum 

 
84 
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1. BYGGING AV VEGGELEMENT 

Deltakers Navn Skole Oppgave 

  A 

 

Gruppe 
ID 

 
Beskrivelse 

 
Bedømmingskriterier 

Merknad. Max 
Poeng 

Oppnådd  
Poeng 

 A 
 
 
 

VEGGELEMENT 
 
 

    

A1 

 

 

 

Helse, miljø, 
sikkerhet,  
arbeidsstruktur og 
orden 

Manglende bruk av verneutstyr og 
manglende orden gir poengtrekk 

 6  

A2 Ferdigheter ved bruk 
av verktøy, 
materialskred   

Manglende praktiske ferdigheter, 
unødvendig materialskred og 
feilkappinger gir poengtrekk 
 

 6  

A3 Høyde og bredde på 
bindingsverket 

2 mm avvik eller mer gir 
poengtrekk 

 6  

A4 Kontroll av diagonaler 
 

2 mm avvik eller mer gir 
poengtrekk 

 6  

A5 Plassering, tilpasning 
og innfestning av 
skråband/avstivning  

Avvik plassering midt i hjørne 
oppe og nede gir poengtrekk. 
Enhver unøyaktig tilpasning gir 
poengtrekk. 

 6  

A6 Montering av 
vindsperre  

Monteres 10 cm utfor 
bindingsverk på tre sider, 25 cm 
nede. 
 
Kontroll av stramhet 

 6  

A7 Plassering av 
spikerslag, lik 
avstand c/c og lengde 

2 mm avvik eller mer gir 
poengtrekk både for plassering, 
avstand og lengde 

 6  
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A8 Innfesting av 
spikerslag/lekter 
(vurderes under 
arbeidet) 

Avvik i forhold til gjeldende regler 
gir poengtrekk 

 6  

A9 Underliggere, 
materialvalg og 
inndeling. 

2 mm eller mer avvik innbyrdes gir 
poengtrekk. 
Materialvalg vurderes visuelt 

 6  

A10 Underliggere, 
plassering og valg av 
festemidler 

Feil type festemidler og plassering 
gir poengtrekk. 

 6  

A11 Overliggere, 
materialvalg og 
inndeling 

2 mm eller mer avvik innbyrdes gir 
poengtrekk. 
Materialvalg vurderes visuelt 

 6  

A12 Overliggere, 
plassering og valg av 
festemidler. 

Unøyaktig plassering av 
festemidler gir poengtrekk. 
Valg av feil type festemidler gir 
poengtrekk 

 6  

A 13 Kontroll av kledning 
og jevnhet, topp og 
bunn 

2 mm avvik eller mer gir 
poengtrekk 

 6  

A 14 Vurdering av 
sluttresultat og 
totalinntrykk 

Visuell bedømming av hver enkelt 
dommer. Hull etter feilskruing 
og/eller manglende skruing gir 
poengtrekk.  

 6  

 
 
Merknader/kommentar 

 

84 

 

 


