
Prosjekt Bål
En innføring i speidernes basisferdighet

Av Mikkel Rev



Utfordring til hele 
gruppa

• Siden vi ikke kan møtes på turer
eller møter, så må vi ta speiding
hjem.

• «Prosjekt bål» Er en uhøytidelig
konkurranse.

• Dette sammendraget er laget av 
meg (Mikkel Rev)



Vinnere i hver enhet

• Det vil bli trukket en vinner fra hver enhet
som vil motta en kul og bra bålrelatert
premie.

• Vinnere trekkes ut i fra flottest bilde, 
beste historie og/eller mest kreative
opptenning.

• Bevere- Det er lov med hjelp fra noen
store, men gjør det meste selv.

• Flokk- Samme som med bevere.

• Tropp- Dere klarer dette selv.

• Rovere- Lykke til.

• Ledere- Vis hva dere kan



Opptenning av bål

• Det å kunne tenne opp et bål er 
en av ferdighetene vi bruker på
nesten alle turene med speidern. 
Det er noe som må trenes på og selv
når du føler du kan det, så er det 
mange måter å gjøre det på.

• Så ikke stopp, prøv nye måter å 
tenne opp eller prøv et nytt type bål.



Kaffebål eller pausebål

• Jeg har alltid ment at «hvis en tur 
er uten bål, er det da egentlig en
tur?» 

• Det finnes bål til nesten enhver
anledning, kaffe eller pausebål er 
nok det vanligste og selve
grunnsteinen i ethvert bål.



Forarbeid er veien til 
suksess

• Det er noen suksesskriterier for å 
få til et godt bål. 

• Forarbeidet er nok det viktigste.

• For har du ikke gjort jobben bra 
nok i forkant, så hjelper det ikke selv
med en hel pakke fyrstikker.



Lag et bål

• For å lage et bål er det nødvendig
med ved, ikke bare en haug med 
kvist og pinner. Men nøye utvalgte
pinner med sin egen rolle.



Knusk eller småkvist

• Dette er den første veden som skal
tennes opp. 

• Den bør ikke være tykkere enn en
fyrstikk.

• Samle så mye at du så vidt kan holde
det med begge hender.



Småved

Disse pinnene bør være i størrelsen blyant
og opp til tommelen din



Ved
Denne bør ha tykkelsen med 
håndleddet ditt og oppover. 
Hvis den er mindre brenner den 
fort opp.



Hvilken ved bør du 
velge?

• Veden du velger bør naturligvis være tørr, men 
ikke all ved som ser bra ut er bra.

• Døde kvister som henger på trær er bra.

• Kvister på bakken kan være bra, men ofte er 
disse litt fuktige og vil skape problemer ved 
opptenning.

• Hele kvisten må være død, det hjelper ikke 
knekke av det grønne.

• Alle typer trær brenner, noen bedre enn andre. 
Gran og furu er det vi har mest av og begge disse 
brenner veldig fint og har nesten alltid mye tørre 
kvister på seg.



Triks med ved

• Selv i vått vær er det mulig å fyre opp, du må bare 
kjenne til et par triks.

• Ved kan både se og kjennes helt tørr ut, men være 
fuktig. Har du mulighet, så kan det være lurt å kløyve 
eller splitte pinnene, de er nesten alltid tørre innerst.

• Bark er nesten som en motsatt regnfrakk, finner du 
ved på bakken som har bark på, så er den nesten 
garantert fuktig.

• God ved knekker lett, hvis du prøver å knekke av en 
kvist å den virker litt «seig» så er den kanskje ikke 
førstevalget ved opptenning.



Kjekt å ha eller må ha?

• Du trenger strengt talt bare tålmodighet, men 
alikevel er det ting som vil gjøre jobben lettere.

• Lighter- liker ikke vann og kulde. Men kan være
effektivt

• Fyrstikker- målet er å bruke bare en

• Tennstål- Funker alltid, krever litt trening

• Øks, sag eller bare muskler?- Selv om du er 
ganske sterk så er det av og til hendig å kunne
sage eller bruke øks for å kappe til ved

• «Booster» utfordre deg selv, ikke ta den 
lettvidte løsningen.



“Booster”

• Jeg har alltid med en BålPose på tur, den 
inneholder det jeg trenger for å få fyr i et bål.

• Boosteren bør være lettantennelig og helst
holde på flammen en stund for å være effektiv

• Tyri-pinne- lettantennelig pinne som jeg spikker
småflis av.

• Bomullspads med vaselin- hjemmelaget funker
selv når alt annet feiler

• Never- finnes i skogen, bare pass på at du ikke
kutter for dypt i bjørka når du tar den

• Tamponger- fantastisk til opptening, til og med
pakket vanntett.



Tennstål

• Dette er min favoritt, ikke fordi det er så
effektivt. Men fordi det stiller krav om at 
alt forarbeidet er gjort bra. Tennstålet gir
deg ingenting gratis.

• For å bruke tennstål kreves litt trening
for å få det til å komme mange gnister og
at de treffer riktig



Bygging og tenning av 
bålet

• Sørg for at plassen du skal brenne er trygg.

• Hvis bakken er våt eller fuktig kan det være lurt
å legge noen tykke kvister som en plattform.

• Start med de knusk og småved. Pass på at det 
ikke er for tett, men ikke for løst heller.

• Inne i dette legger du «boosteren»

• Når du har fått fyr må du passe på.

• Ikke vær utålmodig, det vil bare straffe seg.

• Se på flammene, legg på litt og litt sånn at 
bålet blir sterkere.

• Legg gradvis på større og større kvist



Bare kos eller ekstra 
kos

• Når bålet endelig brenner, da er det 
bare å legge på mer ved. 

• Hvis du aktivt legger på mer vil bålet bli
stort og varmt, men du kan også styre
bålet til å være i den størrelsen du ønsker.

• Ofte er det godt å varme litt vann for å 
lage en toddy som kan drikkes imens du 
ser på og varmer deg på bålet.



Tar du utfordringen?

• Lag ditt første, største, minste eller bare et 
bål.

• Utfordre deg selv på ditt eget nivå-

• Send inn din historie og/eller bilde til:

• baal@dfsg.no

• Vinnere fra hver enhet trekkes 28 Februar

mailto:baal@dfsg.no


baal@dfsg.no


