
Dommer- og Fagrådet, januar 2015

VERKTØY - REKVISITALISTE

For Inte rflora’sog NBF’sm e ste rskap

Målse tninge n m e d de nne liste n e r:

1. At mesterskapene skal bli mer og mer miljøvennlige, og dermed påvirke bransjen i det daglige
arbeid og det daglige binderi.

2. At mulighetene for løsing av oppgavene blir utvidet (men husk at varene man får utlevert i
mesterskapet, skal dominere).

3. At alle deltakere i mesterskap har likt utgangspunkt.

Fra revideringene av denne listen i 2007, 2009, 2013, 2014 og til nå i 2015, ser vi at miljøvennlighet har
begynt å falle mer og mer naturlig i mesterskapene. Vi ønsker allikevel fremdeles å presisere denne
målsetningen! Til tross for dette åpner vi opp for å tillate noe mer – forutsatt at gjenbruk og kildesortering er
en selvfølge. Det er lagt vekt på at innholdet av listen skal være alminnelig tilgjengelig. Oppgavegiverne,
konkurranselederen og dommerne regner da med at deltakerne selv har med det som listes opp. Innholdet
kan brukes fritt, hvis ikke annet blir spesifisert i den enkelte oppgave. Anledning til å benytte materialer og
verktøy utover det som nevnes her, kan forekomme. Det vil i så fall bli skaffet til veie av de ansvarlige for
det enkelte mesterskap, og/eller deltakerne vil få beskjed om å ta det med selv.

Tillatte ve rktø y og m ate riale r/h je lp e m idle r/re kvisita:

1. Ve rktø y
- alt håndverktøy (evt. også batteridrevet, men bruken av slikt må føre til et absolutt minimum av

støy)
- lykt/lampe – batteridrevet (OBS! Bruken må ikke være til sjenanse for andre deltakere)

2. Blom ste rtråd m .m .
- alle typer, farger og tykkelser i metalltråd
- diverse knappenåler
- diverse stifter, spiker og lignende

3. Lim
- alle typer (ikke spray og/eller elektrisk)

4. Kom p ostérb art
- naturbast
- tannstikker, cocktailpinner, grillpinner
- blomsterpinner (natur og/eller farget)
- diverse hyssing, hamp, sisal, garn, tråd, lin, bomull og lignende

5. Anne t
- blomstertape (alle typer og farger)
- strikk
- tusj
- fargeblyanter
- strips
- reagensrør (alle størrelser)
- diverse orkidé-rør i plast
- papp
- papir


