VERKTØY - REKVISITALISTE
For Interflora’s og NBF’s mesterskap

Målsetningen med denne listen er:
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, 2016 og til nå i 2016, 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 verktøy og materialer/hjelpemidler/rekvisita:
1. Verktøy
-

-

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. Blomstertråd 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. Kompostérbart
-

naturbast
tannstikker, cocktailpinner, grillpinner
blomsterpinner (natur og/eller farget)
diverse hyssing, hamp, sisal, garn, tråd, lin, bomull og lignende

5. Annet
-

blomstertape (alle typer og farger)
strikk
tusj
fargeblyanter
strips
reagensrør (alle størrelser)
diverse orkidé-rør i plast
papp
papir
Oasis pin-holder og fix
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