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Du må gerne bruge lommeregner. 

 

OL i Lillehammer  

Hafjell Alpincenter 

Procentberegninger 

Valutaomregning og prisberegninger 

Hastighedsberegninger 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 

Hafjell
Lær om 
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Hafjell 
 
I 1994 blev der afholdt Vinter-OL i Lillehammer. Flere af 
alpinøvelserne blev afviklet i Hafjell Alpincenter, som 
ligger i den norske by Øyer. Hafjell er blandt et af Norges 
største skisportssteder, og det er meget populært for 
danske skiturister. Til Vinter-OL blev der tilknyttet et 
logo, der forestiller en fakkelmand – eller en stiliseret 
mand, der løber med den olympiske fakkel. 
Fakkelmanden blev dannet på vestsiden af dalen og kan 
ses fra Hafjell Alpincenter. Han blev fremstillet ved at 
fælde træer. Det var egentlig meningen, at der allerede 
året efter Vinter-OL skulle plantes nye træer, men figuren 
er blevet vedligeholdt og ses stadig i dag. 
 
Pisterne 
 
I Hafjell er der skiløb for alle. Der er pister til nybegyndere, men også til dem, der gerne vil have 
mere fart på. Fordelingen af pisterne ser således ud: 
 
 

Fakta om pisterne 
Antal pister 32 
Km nedfarter 44,1 
Terrænparker 4 
Km aftenski 7 
Længste nedfart 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Beregn hvor mange km grønne pister, der er i Hafjell. 
 

b) Beregn hvor mange km pister, der er for eksperter, der gerne vil udfordres på ski. 
 

c) Beregn hvor mange km mere, der er grønne pister, end blå km pister. 
 

d) Beregn hvor stor en procentdel af de samlede km nedfarter, hvorpå der kan køres 
aftenski. 

 
 
 

Pistefarve Niveau Procentdel den udgør 
Grøn Nybegyndere 41 % 
Blå Middel 34 % 
Rød Viderekommende 19 % 
Sort Ekspert 6 % 
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I Hafjell er der 32 forskellige pister fordelt 
på grønne, blå, røde og sorte pister.  
 
Kig på procentfordelingen af pisterne (se 
opgave 1) og beregn antallet af de forskel-
lige pister.  
 
Procentsatserne er afrundede, så du vil 
opleve, at dit facit ikke bliver et helt tal, og 
du skal derfor afrunde dit facit til det nær-
meste hele tal, som så udgør antallet af 
pister. 
 
Indsæt dine beregninger i tabellen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liftkort 
 
For at kunne benytte lifterne og dermed komme ud og 
køre på pisterne, er det nødvendigt at have et liftkort. Når 
først liftkortet er købt, er der fri afbenyttelse af alle lifter. 
  
I Hafjell er der både en kabinelift, stolelifter, T-lifter og 
tallerkenlifter. Prislisten for liftkort kan du se nedenfor. 
Alle priserne er i norske kroner (Nkr.) 
 
 
 
Prisliste for liftkort 
 

Liftkort Voksne 16+ 
onlinepris 
Nkr. 

Voksne 16+ 
kassepris 
Nkr. 

Børn 7-15 år/senior 65+ 
onlinepris  
Nkr. 

Børn 7-15 år/senior 65+  
kassepris  
Nkr. 

1 dag 470 500 380 395 
2 dage 900 960 730 755 
3 dage 1300 1385 1040 1075 
4 dage  1650 1760 1320 1365 
5 dage 1900 2015 1520 1570 
6-8 dage 2180 2320 1720 1780 

 
 

Pistefarve Niveau Antal pister 

Grøn Nybegyndere  

Blå Middel  

Rød Viderekommende  

Sort Ekspert  

2 
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a) Hvis en voksen køber et liftkort online til 5 dage, hvad er prisen så pr. dag? 
b) Hvor meget spares der pr. dag, hvis der købes for alle 5 dage på én gang fremfor at købe 

liftkortet fra dag til dag? 
c) Hvad er dagsprisen, hvis der købes et 5-dages liftkort ved kassen på skisportscenteret? 
d) Hvor meget er der at spare ved at købe det samme liftkort online?  
e) Hvorfor tror du, det er billigere at købe liftkortet online? 
f) Hvor meget dyrere er det for et 1-dages liftkort købt ved kassen til 

en voksen i forhold til et barn? 
g) Udregn prisforskellen i procent. 
h) Lave et diagram, hvor du viser priserne for liftkortene for voksne. 

Indsæt både priserne for onlineprisen og kasseprisen i diagrammet, 
så de lettere kan sammenlignes. 

i) Lav et tilsvarende diagram for priserne for børn/seniorer. 
 
Kursen for den norske krone er ca. 0,75 danske kroner. 
 

a) Omregn priserne for liftkortet  til danske kroner (Dkr.) og indsæt resultaterne i tabellen: 
 

Liftkort Voksne 16+ 
onlinepris 
Dkr. 

Voksne 16+ 
kassepris 
Dkr. 

Børn 7-15 år/senior 65+ 
onlinepris  
Dkr. 

Børn 7-15 år/senior 65+  
kassepris  
Dkr. 

1 dag     

2 dage     

3 dage     

4 dage      

5 dage     

6-8 dage     

 
 

b) Hvad vil det koste for en dansk familie at købe liftkort til 5 dage, hvis familien består af 2 
voksne og tre børn på hhv. 5 år, 8 år og 13 år? Angiv prisen i danske kroner. 
 

c) Hvad vil det koste for den samme familie, hvis de har deres 2 bedstefiorældre med på hhv. 
63 og 66 år? 

 
d) Hvor stor er den procentvise forskel på et 4-dages liftkort til et barn/senior, hvis liftkortet 

henholdsvis købes online og ved kassen? 
 
 
Det er ret populært at tage en weekendtur på ski. Mange tager afsted torsdag aften, så de kan 
være på ski fredag, lørdag og søndag. 
 

a) Beregn hvad det vil koste i liftkort  for en familie på 4 med to forældre og deres teenage-
drenge på hhv. 15 og 17 år at tage en en forlænget med 3 dage på ski, hvis de køber lift-
kortene online. 

b) Hvad vil samme tur koste året efter, hvor den yngste dreng er fyldt 16 år? 
c) Fordi familien er i god tid med bookinge til næste år, får de 10% rabat på liftkortene. Hvad 

bliver prisen for familien inkl. rabat, når de skal have liftkort til 4 voksne? 

4 
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d) Drengene vil gerne prøve at stå på snowbord. Det koster 565 Nkr. at leje et snowboard i 
3 dage. Hvad bliver prisen i danske kr., hvis begge drenge skal leje snowboard i weekend-
en? 

 
 
 
 

 
 
De Olympiske ringe 
 
Symbolet for De Olympise Lege er 5 ringe i blå, sort, rød, gul 
og grøn, der symboliserer, at 5 verdensdele samledes i et 
sportsligt fællesskab og venskabelig kappestrid. De 5 
verdensdele var Asien, Oceanien, Europa, Afrika og Nord- 
og Sydamerika som én verdensdel. 
 
 

a) Brug en passer og øv dig i at konstruere en af ringene i det olympiske symbol. Husk at 
lave ringen dobbelt, så den kan farves. 

b) Når du er tilfreds med den ene ring, skal du forsøge at konstruere hele symbolet med de 
5 ringe. 

 
 
Lillehammer Vinter-OL 1994 
 
Vinter-OL i Lillehammer anses for at være et af de større og mest vellykkede i Vinter-OL’s 
historie. Rusland og Norge blev de lande, der løb med flest medaljer det år. 
Herunder ses fordelingen af medaljer blandt de 10 højst placerede lande. I alt 22 nationer fik 
medaljer ved dette Vinter-OL. 
 

Nr.  Nation Guld Sølv Bronze Totalt 
1 Rusland 11 8 4 23 
2 Norge 10 11 6 26 
3 Tyskland 9 7 8 25 
4 Italien 7 5 8 20 
5 USA 6 5 2 13 
6 Sydkorea 4 1 1 6 
7 Canada 3 6 4 13 
8 Schweiz 3 4 2 9 
9 Østrig 2 3 4 9 

10 Sverige 2 1 0 3 
 
Der blev i alt uddelt 183 guld-, sølv- og bronzemedaljer blandt de 22 lande. 
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a) Hvor stor en procentdel af alle medaljerne fik Rusland? 
(Afrund til 1 decimal.) 

b) Hvordan kan det være at lande, der sammenlagt har 
vundet flere medaljer, kan få en lavere placering end 
lande, der har vundet færre medaljer? 

c) Lav et diagram over de 10 højst placerede landes medalje-
fordeling. 

d) Hvilket land har vundet flest sølvmedaljer? 
e) Hvilke lande har vundet flest bronzemedaljer? 
f) Hvor stor en procentdel af alle medaljer har Sverige vun-

det? (Afrund til 1 procent.) 
g) Hvor mange medaljer vandt de 10 højst placerede samlet set i alt? 
h) Hvor mange medaljer var der tilbage, der skulle fordeles på de 12 resterende lande? 
i) Beregn hvor stor en procentdel af alle Norges medaljer, der var guldmedaljer. 

 
 
De olympiske vinterdiscipliner 
 
De discipliner, der er med til Vinter-OL er bobslæde, curling, ishockey, kælk-
ning, Nordisk kombineret, skeleton, skihop, skiløb, skiskydning og skøjteløb. 
 
En af disciplinerne indenfor det alpine skiløb var styrtløb for mænd. 
Styrtløbet blev afholdt i Kvitfjell på en 3035 m lang styrtløbsbakke. 
 
 

Placering Guld Sølv Bronze 
Nation USA Norge Canada 
Navn Tommy Moe Kjetil Andre Aamodt Edward Podivinski 

Tid (min.) 1.45,75 1.45,79 1.45,87 
Hastighed 

(km/t) 
   

 
 

a) Beregn de 3 medaljevinderes hastighed i km/t og indfør det i skemaet. 
 

b) Hvor stor er hastighedsforskellen på guldmedaljevinderen og bronzemedaljevinderen? 
 

c) Hvor mange sekunder har de 3 styrtløbere brugt på nedfarten? 
 
 

 
 
  
 
 
 
                

                             Udfyld nu målene på forsiden. 
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