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Mario	VS	Luigi   

De verdensberømte brødre kæmper om stjernerne… 

 

Materialer 

4 x 20 meter elastiksnore 
2-4 orange skumbolde (ildkugler) 
2-4 grønne skumbolde (skildpaddeskjold) 
2 sæt overtræksveste (orange og grønne) 
2 tøndebånd 
100 stjerner 
 
Antal deltagere 
8-50 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

2 min./15-20 min. 
 
Organisering 

- 2 tøndebånd placeres lige udenfor banen ved banens 
midte af en bane på ca. 25 x 25 meter 

- På banen placeres 100 stjerner og alle skumboldene 
- Deltagerne inddeles i 2 hold, henholdsvis Mario og 

Luigi, som får hver deres farve overtræksveste på 
 
Spillets gang 

- Mario VS Luigi går ud på at hvert hold skal samle flest mulige stjerner til sit hold 
- Stjernerne samles op fra jorden rundt omkring på banen, og beholdes af dem der samler dem op 
- Stjerner kan erobres fra ét hold til et andet ved at skyde en modstander med en af skumboldene 
- Der findes to typer af skumbolde: De orange skumbolde (ildkugler) dør man kun af, hvis man bliver ramt af bolden 

inden den rammer jorden. De grønne skumbolde (skildpaddeskjold) dør man kun af ved at de kastes hen ad jorden, 
hvorefter man bliver ramt af et trillende skildpaddeskjold 

- Hvis en spiller med én eller flere stjerner på sig bliver ramt af en skumbold, skal spilleren kaste alle sine stjerner op i 
luften. Spilleren kan først samle stjerner op igen, når spilleren er blevet genoplivet ved at løbe ind i et af 
tøndebåndene 

- Hvis en spiller uden stjerner på sig bliver skudt med en af skumboldene, skal spilleren også løbe ind i et tøndebånd 
for at blive genoplivet 

- Det er tilladt at løbe med en skumbold i hånden 
- Skumbolde må ikke slås ud af hænderne på boldholderen, og skumbolde må ikke ”varmes”, forstået på den måde at 

man skal jagte og skyde modstandere og ikke bare holde på skumboldene. Denne regel sikrer at et hold med alle 
stjernerne ikke bare kan ”varme” skumboldene, så modstanderne aldrig kan generobre stjerner 

- Hvis en spiller med en skumbold i hånden, bliver skudt af en modstander ligges skumbolden på jorden foran 
spilleren, og hvis spilleren også har én eller flere stjerner skal stjernerne også smides op i luften, der hvor spilleren 
blev skudt 

 
Spillets afslutning 
- Når en på forhånd aftalt tid er gået (5-10 min. pr. halvleg). Holdet med flest stjerner ved slutsignalet har vundet 

halvlegen. Der kan spilles først til f.eks. 2, 3 eller 5 sejre 
 
Variationer 

- Kan spilles med op til 4 hold, hvor de 2 andre hold blot er henholdsvis de gule svampe og de blå svampe 
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Bombe	Bob	&	Company   

Bombe Bob og hans venner gør alt for at få ram på de hårdt kæmpende deltagere, som kæmper sig udenom ildkugler 

der flyver om ørerne og den ildspyende drages flammer, som i form af en kæmpebold stryger ind over banen … 

 

Materialer 

10 x 10 meter elastikbane 
2-4 orange skumbolde (ildkugler) 
1-2 terapibolde Ø: 75 cm (flammer der stryger ind over banen) 
 
Antal deltagere 
12-28 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

2 min./10-15 min. 
 
Organisering 

- En bane på 10 x 10 meter etableres. Banen strækkes som udgangspunkt godt ud 
- Deltagerne placerer sig med lige mange deltagere på hver af de 4 langsider af banen 
- Én deltager fra hver langside udvælges til at gå ind i midten 
- 2 deltagere udvælges til at være Bombe Bob, og får udleveret en terapibold hver 
 
Spillets gang 

- Aktiviteten sættes i gang ved at en skumbold kastes til en af deltagerne på sidelinjerne. Lidt senere kommer endnu 
en skumbold i spil 

- Deltagerne i midten af banen skal forsøge at holde sig i live så lang tid som muligt alt imens at deltagerne på 
sidelinjen spiller sammen om at skyde dem 

- Af og til råber dommeren (evt. voksen): ”BOMBE BOB”, hvorefter dem der er udvalgt til Bombe Bob skal forsøge at 
ramme deltagerne i midten ved at skyde store ”flammer” igennem banen (trille de store terapibolde efter dem) 

- Hvis deltagerne i midten bliver ramt af en ildkugle (skumbold) eller en flamme (terapibold), skal de gå tilbage til den 
sidelinje de kom fra for at hjælpe til med at skyde dem der fortsat er inde på banen 

- Den sidste deltager der bliver skudt skal deltage i en afsluttende finalerunde, som spilles så snart at alle deltagere 
har prøvet at være med i kampen om at overleve ildkugler og flammer inde på banen 

- Så snart en vinder er fundet af en runde, vælges 2 nye Bombe Bob deltagere og runden går i gang som tidligere 
beskrevet 

- Bombe Bob deltagerne der styrer den store terapibold er de eneste som må kaste terapibolden efter deltagerne 
inde på banen, så de skal også sørge for at få bolden tilbage efter at de har kastet den. Bombe Bob må også kaste 
med ildkugler (skumbolde) 

 
Spillets afslutning 
- Når den sidste og afgørende finalerunde med alle ”rundevinderne” er spillet kan en ny omgang begynde 
 
Variationer 

- Kan spilles med alt mellem 2-4 ildkugler (skumbolde), afhængigt af om aktiviteten vurderes at trænge til mere eller 
mindre intensitet og kaos 

- Voksne må ikke undervurdere de store boldes betydning, da særligt indskolingsbørn synes at de er helt fantastiske 
at have med mens voksne har en tendens til at betragte dem som ekstra kaotiske og meget svære at slippe udenom. 
Hvis de er svære at slippe uden om, så er det et tegn på at banen er for lille 

- Bombe Bob & Company kan spilles som et holdspil, hvor hver anden deltager på sidelinjen får én farve veste på og 
den anden halvdel af deltagerne får en anden farve veste på. I denne variant går der stadig en deltager ind i midten 
fra hver langside, men det skal være sådan at der er 2 fra hvert hold i midten ad gangen. Der spilles på samme måde 
en afsluttende finalerunde, hvor det vindende hold, er holdet med den sidste deltager. Hvis et hold vinder alle 
runder, har de som hold allerede vundet holdspillet, men de kan da vælge at spille finalerunden alligevel får at kåre 
holdets ”stjernespiller” 
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Snebold	Slalom   

Snebold Slalom er en stafet inspireret af et Nintendo 1 player game af samme navn, hvor pingviner, klipper med videre 

skal undviges for at gennemføre en bane inden tiden er gået… 

 

Materialer 

2 stk. elastiksnore á 20 meter 
36 orange og blå slalompinde 
4 x 2 markeringsbrikker 
4 terapibolde Ø: 75 cm 
4 mærkebånd 
 
Antal deltagere 
8-28 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

5-10 min./5-10 min. 
 
Organisering 

- En ca. 4½ meter bred og 20 meter lang bane etableres ved hjælp af 2 elastiksnore á 20 meter 
- 4 markeringsbrikker i hver sin farve placeres med 1 meter mellem hver markeringsbrik. De 2 yderste 

markeringsbrikker skal være en halv meter fra sidelinjen 
- Skiftevis sættes en række bestående af 4 slalompinde op med 1 meters mellemrum mellem hver slalompind. Første 

række starter således at slalompindene står lige ud for hver markeringsbrik. Næste række står ca. 2 meter længere 
fremme ad banen sådan så de er placeret midt imellem hver af den første rækkes slalompinde. På den måde skal 
hver række stå skiftevis på den ene måde og den anden måde. Det er afgørende at der ikke kommer til at være 
løbebaner, som holdene kan løbe lige igennem uden at skulle løbe lidt slalom mellem slalompindene 

- I modsatte ende hvor de 2 elastiksnore á 20 meter slutter, står ligeledes 4 markeringsbrikker med den gule 
markeringsbrik ud fra den gule markeringsbrik og så fremdeles 

- Deltagerne inddeles i 4 hold, som stiller sig ved start bag hver deres farve markeringsbrik 
- Den forreste deltager ved hver markeringsbrik får udleveret en terapibold og et mærkebånd 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang skal den forreste deltager fra hvert hold løbe af sted med terapibolden, som skal 
skubbes foran dem, ned til deres markeringsbrik i den anden ende og tilbage igen 

- Når alle deltagere fra et hold har været igennem slalombanen solo, skal de løbe parvis af sted med bolden. Denne 
gang skal de begge hold fast i holdets mærkebånd og med den hånd de holder sammen om mærkebåndet skal de 
ligeledes skubbe terapiboldene foran sig, ned i den anden ende for at runde holdets markeringsbrik og så retur 

- Det er ikke tilladt at skubbe bolden foran sig på anden måde end med hånden de holder mærkebåndet i, og det er 
ikke tilladt for parrene at slippe mærkebåndet 

- Hvis et par slipper mærkebåndet eller på anden måde skubber bolden foran sig skal de løbe deres tur om igen 
- Hvis der er et ulige antal deltagere på holdene vil nogen af deltagerne komme til at løbe ekstrature alene eller i par 
 
Spillets afslutning 
- Når alle hold har løbet alle ture. Vinderen er det hold der først når i mål 
 
Variationer 

- Der kan ligeledes indføres mobility briller til den ene af et pars makker, som med blind passager skal have skubbet 
”snebolden” frem og tilbage 

- Snebold Slalom kan med stor fordel i forhold til forberedelsestiden laves på en bane markeret i et terræn med 
bakker, træer, osv., hvilket kun vil gøre den sjovere samt nemmere at arbejde med 
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Muldvarpen 

Den stakkels muldvarp på Nintendoen får klø hver gang den kigger op af jorden, men jo flere du får ram på desto flere 

point scorer du… 

 

Materialer 

1 tøndebånd pr. deltager på nær antallet af deltagere på ét hold 
2 bøllebaskere 
1 markeringsbrik 
1 stopur 
 
Antal deltagere 
10-28 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

2 min./10-15 min. 
 
Organisering (vi tager udgangspunkt i et eksempel med 24 deltagere) 
- 18 tøndebånd placeres i 4 rækker med henholdsvis 5, 4, 4 og 5 tøndebånd i hver række. Tøndebåndene placeres 

med ca. 1½ meters mellemrum mellem hvert tøndebånd i vandret såvel som lodret retning 
- En markeringsbrik placeres ca. 5 meter fra området med tøndebånd 
- Deltagerne inddeles i 4 hold á 6 deltagere 
- Deltagerne på 3 af holdene placerer sig i hvert sit tøndebånd, og sætter sig på hug. Disse deltagere er muldvarpe og 

får hvert et tal fra 1-16 (med børn fra børnehave til 1. klasse kan man bruge 4 forskellige slags veste til hvert hold i 
stedet) 

- Det sidste holds deltagere tager opstilling bag markeringsbrikken med front mod tøndebåndene og de andre holds 
deltagere. Dette hold får 2 bøllebaskere udleveret til de 2 deltagere der løber først 

- En dommer udnævnes til at holde styr på tiden og hvilke muldvarpe, der skal kravle op af jorden. Denne dommer 
udstyres med et stopur. En anden dommer udnævnes til at holde styr på pointene 

 
Spillets gang 

- Muldvarpen foregår som en form for stafet, hvor holdet som står klar ved markeringsbrikken er det første hold, der 
skal forsøge at score point, hvilket gøres ved at klaske til de muldvarpe, som kravler op af deres huller 

- Når dommeren med tiden siger start tændes stopuret, hvorefter den første deltager fra holdet ved 
markeringsbrikken løber ind på banen og får 20 sekunder til at klaske så mange muldvarpe som muligt. Den ene 
dommer råber konstant nogle tal, som f.eks.: ”1, 12, 14 og 15”, hvorefter de muldvarpe, som har fået nr. 1, 12, 14 
og 15, skal springe op i luften og ned igen med det samme. Når muldvarpene er oppe af hullet er det deltageren 
med bøllebaskerens opgave at klaske muldvarpene (med de små råbes farverne på overtræksvestene) 

- De muldvarpe der bliver klasket fortsætter i spillet indtil alle deltagere på ”tæskeholdet” har været igennem 
- De anden dommer tæller løbene antallet af klaskede muldvarpe 
- Så snart de 20 sekunder fra den første deltager er gået, råber den ene dommer: ”SKIFT”, hvorefter første deltager 

løber ud af banen og tilbage med bøllebaskeren, og den næste deltager fra holdet løber ind på banen for at klaske 
muldvarpe. Dommeren fortsætter med at råbe tal op 

- Sådan fortsættes aktiviteten indtil alle 6 deltagere på holdet har fået sine 20 sekunder til at klaske muldvarpe 
- Når deres omgang er færdig oplyser den anden dommer hvor mange muldvarpe de nåede at klaske, hvorefter de 6 

deltagere bytter plads med et af de andre hold og overtager deres numre 
- Når det nye hold er på plads ved markeringsbrikken, startes tiden og på samme måde som første hold forsøger 

dette hold at klaske så mange muldvarpe som muligt 
 
Spillets afslutning 
- Når alle hold har prøvet at klaske muldvarpe afgøres kampen, og holdet med flest klaskede muldvarpe vinder 
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Bombeholdet 

Bomberne daler ned fra himlen, og det er Bombeholdets opgave at få dem skudt ned inden de rammer jorden… 

 

Materialer 

2 stk. 20 meter elastiksnor 
2 stk. 10 meter elastiksnor 
100 små skumbolde Ø: 9 cm 
 
Antal deltagere 
12-50 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

3-4 min./15-20 min. 
 
Organisering 

- 2 stk. 20 meter elastiksnore etableres parallelt med hinanden med 10-15 meters afstand til hinanden (sidelinjer). 
Afstanden skal f.eks. med børnehavebørn være mindre, men den præcise afstand afgøres i forhold til om deltagerne 
kan kaste med en vis hastighed helt ind til midten af banen (prøv jer frem) 

- En markeringsbrik placeres ca. 5 meter fra hver ende af hver af de 2 stk. 20 meter elastiksnore 
- Ved hver ende af de 2 stk. 20 meter elastiksnore etableres en 10 meter elastiksnor, som lukker enderne og fungerer 

som baglinjer 
- På hver langside placeres 50 små skumbolde 
- Deltagerne inddeles i 2 hold, hvoraf det ene hold stiller sig bag den ene baglinje (bomber), og det andet hold stiller 

sig med halvdelen af holdet bag den ene sidelinje og den anden halvdel af holdet bag den anden sidelinje 
- Den baglinje bomberne løber fra vil på ethvert tidspunkt blive betragtet som himlen, mens den baglinje de løber til 

betragtes som jorden 
- Holdet bag sidelinjerne er Bombeholdet, og de stiller sig klar med en masse skumbolde i hænderne 
 
Spillets gang 

- Når Bombeholdet er klar med skumboldene og bomberne står klar til at løbe fra ”Himlen”, råbes: ”ER 
BOMBEHOLDET KLAR?”, Bombeholdet svarer: ”JAAAAAAAA”. Dernæst råbes: ”ER BOMBERNE KLAR?”, og Bomberne 
svarer: ”JAAAAAA”, hvorefter Bomberne begynder at løbe mod den anden baglinje (jorden) 

- Når Bomberne løber er det Bombeholdets opgave at skyde dem ned inden de rammer ”jorden” 
- Alle de bomber der når at ramme jorden (når ned bag den anden baglinje) uden at blive ramt af skumbolde, de har 

scoret et point til bomberne 
- Når Bomberne har løbet én gang fra himlen til jorden, holdes en kort pause, hvor alle hjælpes ad med at indsamle 

skumboldene 
- Når skumboldene er indsamlet, og begge hold står klar til en ny omgang, fortsættes aktiviteten på samme måde 
- Når Bomberne har løbet 5 omgange lægges antallet af gange de er lykkes med at løbe fra himlen til jorden sammen, 

hvilket bliver deres samlede antal scorede point 
- Rollerne ombyttes og det bliver nu det andet holds tur til at forsøge at score flere point end de første hold på det 

samme antal omgange 
 
Spillets afslutning 
- Når begge hold har løbet 5 omgange som bomber. Vinderen er holdet med flest antal scorede point efter de 5 

omgange 
 
Variationer 

- Der kan placeres forhindringer på banen, som bomberne skal undgå, f.eks. tøndebånd som de ikke må træde i, og 
banen kan etableres med et par fritstående træer midt på banen, hvis et sådan område findes, da det altid er sjovt 
at kunne krybe lidt i dækning som bombe 
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Forbindelser 

Hvis I under tidspres er i stand til at etablere de rette forbindelser, vil jeres hold kunne score mange point i 

”Forbindelser”, som er inspireret af et Nintendo 1 player game ved navn: ”Mario´s slides”… 

 

Materialer 

4 x 20 meter elastiksnore 
15 forbindelser (plast stænger i aflang taske) 
1 markeringsbrik 
 
Antal deltagere 
8-16 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

3-4 min./10-15 min. 
 
Organisering 

- 4 elastiksnore á 20 meter placeres parallelt med hinanden med ca. 1½ meter imellem hver elastiksnor 
- De 15 forbindelser placeres med henholdsvis 7 og 8 forbindelser på hver side af de 4 elastiksnore 
- Deltagerne inddeles i 2 hold 
- Det ene hold tager opstilling i den ene ende af de 4 elastiksnore, og deltagerne på holdet placerer sig ud fra hver 

deres elastiksnor. Dog skal en af deltagerne tage en 1 markeringsbrik med sig og stille sig ned i den anden ende af 
banen. Dette hold er ”løberne” 

- Det andet holds deltagere placerer sig på hver langside af de 4 elastiksnore og udstyres med 2 forbindelser hver 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang er det løbernes opgave at løbe så hurtigt de kan på elastiksnorene 
- Løberen må først løbe, når holdkammeraten i den anden ende har lagt markeringsbrikken for enden af en af 

elastiksnorene 
- Der løber altid kun én løber ad gangen, og løberen skal løbe så hurtigt at det andet hold ikke kan nå at regne ud 

hvordan de ligger forbindelserne, så den der løber, løber ud af den elastiksnor, hvor markeringsbrikken ligger 
- Holdet med forbindelserne skal lægge de forbindelser de har på en sådan måde at løberen løber ud af den 

elastiksnor hvor markeringsbrikken ligger, for da har holdet med forbindelserne scoret 1 point 
- Vi tager udgangspunkt i et eksempel fra den første løber, som altid starter sit løb fra elastiksnor nr. 1. Den første 

løbers holdkammerat lægger markeringsbrikken for enden af elastiksnor nr. 4. Det betyder at holdet med 
forbindelserne skal nå at lægge 1 stk. forbindelse mellem elastiksnor nr. 1 og elastiksnor nr. 2, de skal derefter ligge 
1 stk. elastiksnor fra elastiksnor nr. 2 til elastiksnor nr. 3 og dernæst lægge 1 stk. forbindelse fra elastiksnor nr. 3 til 
elastiksnor nr. 4. Hvis de når dette inden løberen er løbet forbi der hvor forbindelserne bliver lagt, så vil løberen 
løbe ud for enden af elastiksnor nr. 4, hvor markeringsbrikken ligger 

- Løberen skal altid følge de forbindelser han møder på vejen 
- Løberen må aldrig løbe tilbage, men kun fremad og til siden i forhold til de forbindelser han møder på vejen 
- Så snart løberen er løbet ud for enden af en af elastiksnorene skal løberen flytte markeringsbrikken til en anden 

bane, hvorefter holdets anden løber, løber af sted fra elastiksnor nr. 2 
- De forbindelser der er lagt skal blive liggende, og først når alle forbindelser er lagt, er det tilladt for alle deltagere 

med forbindelser at tage 1 af forbindelserne op igen. Først når alle forbindelserne er lagt igen, kan de atter tage 1 
forbindelse op hver igen, og så fremdeles 

- Forbindelser der tages op, skal altid være bag en løber, hvilket betyder at det ikke er tilladt at fjerne en forbindelse 
foran en løber 

- Løberne løber efter tur i et fast system. Den første løber, løber med start fra elastiksnor nr. 1, den næste fra 
elastiksnor nr. 2 og så fremdeles. Løber nr. 5 starter bare forfra og løber fra elastiksnor nr. 1 

- Når alle løbere har løbet 2 ture bytter løberne og holdet med forbindelserne roller, og aktiviteten sættes i gang o 
gennemføres på samme måde 

- Det kan anbefales at afprøve aktiviteten stille og roligt ved at tage nogle prøveomgange, hvor løberen går stille og 
roligt i stedet for, så holdet med forbindelserne i ro og mag kan begynde at se og forstå konceptet 
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Spillets afslutning 
- Når begge holds deltagere har løbet 2 ture gennem elastiksnore og forbindelser. Det hold som er lykkes flest gange 

med at få det andet holds løbere til at løbe ud af den elastiksnor, hvor markeringsbrikken er placeret har vundet 
 
Variationer 

- Forbindelser er en temmelig kringlet aktivitet, som dog har et helt enormt potentiale, så brug lidt tid på den og start 
i nogle simple udgaver, så deltagerne langsomt men sikkert får en forståelse for aktiviteten, såsom at de skal passe 
på med ikke at samle alle forbindelserne ned for enden af banen 

- Lav eventuelt nogle passende regler for tilfælde hvor forbindelserne pakker sig uhensigtsmæssigt for enden af 
elastiksnorene, da der er grænser for hvor mange forbindelser der kan ligges klos op ad hinanden. En regel kunne 
f.eks. være at der skal være mere end en håndsbredde eller en fods længde mellem hver forbindelse, og hvis dette 
ikke er overholdt kan et point ikke scores. Denne regel afprøves kun når en deltager har løbet igennem og ud for 
enden af en af elastiksnorene. Hvis denne deltager synes at der var lidt for tæt mellem forbindelserne et sted, kan 
han gå op og måle, og har han ret fratages modstanderholdet det point, som de ellers lige havde scoret. Så snart 
dommen er afgivet kan løberen placere markeringsbrikken igen og den næste løber skynder sig af sted 

- Eksperimenter gerne med antallet af forbindelserne, da vi i udviklingen af aktiviteten er blevet opmærksomme på at 
”Forbindelser” kan spilles på rigtig mange måder, og at én måde at spille den på ikke nødvendigvis giver mening for 
nogle andre 
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Skildpadde	Basket 

Med en stor slangebøsse skydes skildpaddeskjold op i endnu større skildpaddeskjold på Nintendoen, men i denne 

udgave har vi pakket slangebøsserne væk og i stedet taget en spøjs rygsæk på som skildpaddeskjold… 

 

Materialer 

10 x 20 meter elastikbane 
12 stk. rygsæk kurve 
Min. 50 Ø: 9 cm skumbolde 
 
Antal deltagere 
8-24 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

3-4 min./15-20 min. 
 
Organisering 

- En 10 x 20 meter elastikbane etableres 
- Skumboldene kastes tilfældigt ud på banen 
- Deltagerne inddeles i 2 hold 
- Det ene hold tager rygsæk kurve på 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang går det ud på at holdet med rygsæk kurve på skal undvige modstandernes forsøg på 
kaste skumbolde i deres rygsæk kurve 

- Det er tilladt at løbe med skumboldene i hånden 
- Det er tilladt at have op til 2 skumbolde i hænderne ad gangen 
- Skumboldene skal kastes ned i rygsæk kurvene. Det er ikke tilladt at lægge en skumbold ned i rygsæk kurven. Hvis 

denne regel ikke overholdes må den rygsæk kurv, der blev snydt på tømme sin rygsæk ud på jorden, men kun hvis 
fejlen er set og godkendt af dommeren 

- Deltagerne med rygsæk kurve må på ingen måde få rygsæk kurven til at klemme sig sammen, så det ikke er muligt 
at kaste skumbolde i kurven, og det er heller ikke tilladt på nogen måde at forsøge at tømme rygsæk kurven. Hvis 
dette sker og fejlen opdages af en dommer gives 5 strafpoint, hvilket betyder at holdet, der forsøgte at kaste 
skumbolde i kurvene tildeles 5 point ud over dem der ligger i kurvene, når en omgang er færdig 

- En omgang tager 5 minutter, og når tiden er gået bytter de 2 hold roller 
 
Spillets afslutning 
- Når begge hold har forsøgt at score point i et på forhånd aftalt antal omgange, tælles den samlede score sammen og 

holdet med flest scorede point er vinderen 
 
Variationer 

- Der kan spilles en variation, hvor holdene får hver deres farve overtræksvest på og rygsæk kurvene fordeles med 
lige mange til hvert hold. Halvdelen af hvert hold tager en rygsæk kurv på, og nu gælder det om på en og samme tid 
at forsøge at kaste skumbolde i modstandernes rygsæk kurve samtidig med at man kan forsvare sine egne kurve. 
Dem med rygsæk kurve på må ikke samle bolde op og kaste med bolde, så de skal udelukkende sørge for at undgå 
at få bolde i egen kurv 
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Minerydder 

Det hold der hurtigst muligt formår at rydde et minebefængt område, kan trække sig sejrrigt ud af denne intense 

aktivitet… 

 

Materialer 

20 meter elastiksnor 
2 tøndebånd 
2-4 gange så mange markeringsbrikker (miner), som der er deltagere 
 
Antal deltagere 
4-28 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

2 min./ 5-10 min. 
 
Organisering 

- En 20 meter elastiksnor etableres med 1 tøndebånd på hver side af elastiksnoren ud fra elastiksnorens midte 
- På hver side af elastiksnoren placeres halvdelen af ”minerne” (udenfor tøndebåndet) 
- Deltagerne inddeles i 2 hold, som tager opstilling på hver side af elastiksnoren med ryggen mod modstanderne 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang skal holdene først og fremmest placere samtlige af deres egne miner i området foran 
dem. De må selv afgøre om de vil løbe minerne langt væk eller om de placeres blot få meter fra elastiksnoren 

- Så snart et hold har placeret alle sine egne miner, kan de begynde at indsamle de miner det andet hold har placeret 
på den anden side af elastiksnoren 

- Hver mine der indsamles, placeres i det tøndebånd, som er placeret på samme banehalvdel 
- Det er kun tilladt at placere eller indsamle én mine ad gangen 
 
Spillets afslutning 
- Når et af holdene har fået indsamlet alle de miner modstanderne har lagt ud, har holdet vundet æren af at være de 

hurtigste mineryddere 
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Klemmestafet 

Klemmestafet afføder en vis form for selverkendelse i forhold til hvor god en kondition deltagerne er i, og hvor langt de 

kan løbe… 

 

Materialer 

18 stålspir 
108 tøjklemmer 
6 markeringsbrikker 
 
Antal deltagere 
4-28 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

5 min./ 10-15 min. 
 
Organisering 

- 6 markeringsbrikker ligges på linje 
- Ud fra hver markeringsbrik sættes 3 stålspir på række med 5 meters mellemrum mellem hvert stålspir 
- På hvert stålspir sættes 6 tøjklemmer, og de skal alle sættes på samme måde, så det er lige for alle hold 
- Deltagerne inddeles i 6 hold, som tager opstilling bag hver deres markeringsbrik 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang gælder det for de 6 hold om at indsamle klemmerne så hurtigt som muligt 
- Der løber kun én deltager fra hvert hold ad gangen 
- Der må kun indsamles én klemme ad gangen 
 
Spillets afslutning 
- Holdene fortsætter med at indsamle klemmer indtil der kun er et hold tilbage 
 
Variationer 
- Hvis der er for meget ventetid i forhold til antallet af deltagere på hvert hold, skal der laves flere hold. I så fald bør 

det overvejes om antallet af tøjklemmer også skal reduceres 
- Det er også muligt at spille færre end 6 hold, og antallet af deltagere pr. hold kan også justeres så længe 

overvejelserne om hvorvidt antallet af klemmer skal reduceres følger med, da det er en hård intervaløvelse 
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Battlefield 

I Battlefield udkæmpes en guerillakrig, hvor der angribes fra alle sider, og hvor man det ene øjeblik forsvarer en og 

samme base, som man øjeblikket efter angriber i forsøg på at genrejse holdets fane… 

 

Materialer 

4 elastikbaner á 3 x 3 meter 
2 sæt velcroveste 
2 velcrobolde pr. deltager 
2 x 4 røde og blå faner 
4 tøndebånd 
4 gule markeringsbrikker 
 
Antal deltagere 
8-30 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

5-10 min./ 15-30 min. 
 
Organisering 

- 4 baser etableres af 3 x 3 meter elastikbaner. Banerne placeres 15-20 meter fra hinanden således at de f.eks. 
passede ind i hvert hjørne af en 20 x 20 meter bane 

- I hver base ligges 1 rød og 1 blå fane i centrum 
- Midt imellem hver base og yderligere 10 meter væk fra centrum af de 4 baser placeres et tøndebånd med en gul 

markeringsbrik i midten. De 4 tøndebånd fungerer som zoner, hvor deltagerne kan genoplives 
- Deltagerne inddeles i 2 hold, som tager hver deres farve velcroveste på 
- Hver deltager får udleveret 2 velcrobolde 
- De 2 hold tager opstilling ved 2 baser hver 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang gælder det for de 2 hold om at rejse deres holds fane i baserne. Når det modsatte hold 
er rejst i en base, skal denne fane lægges ned og egen fane skal rejses 

- En deltager som har fat i holdets fane har helle alt imens fanen rejses, men så snart den er rejst, kan man blive skudt 
igen, og det er ikke tilladt at spekulere i at holde for længe i fanen 

- Det er ikke tilladt at have mere end 2 bolde på sig ad gangen 
- Det er ikke tilladt at sætte bolde fast på velcrovesten. Bolden skal kastes før at det tæller 
- Det er tilladt at løbe med boldene 
- Man er skudt når en velcrobold sidder fast på velcrovesten. Når dette sker slippes alle bolde man har i hænderne og 

den eller de bolde, der sidder på velcrovesten skal også tages af og lægges på jorden der hvor man blev skudt. 
Deltageren skal nu løbe med den ene arm i vejret og hen i et af tøndebåndene for at blive genoplivet. Så snart man 
har haft foden inden for et tøndebånd er man genoplivet, og kan løbe ud for at samle bolde op fra jorden og gå i 
kamp igen 

 
Spillets afslutning 
- En af flere kampe spilles af 10-15 minutter pr. kamp. Dommeren annoncerer i løbet af kampen om hvor lang tid der 

er igen 
 
Variationer 
- Hvis nogle af deltagerne spekulerer i først at gå aktivt ind i kampen om at rejse fanerne, når der er gået noget tid, 

kan man vælge at spille med en ukendt tidsfaktor, da holdene så aldrig ved om kampen varer f.eks. 3, 10 eller 12 
minutter. I denne udgave spilles et på forhånd aftalt antal omgange, hvor vinderholdet bliver det hold med flest 
vundne omgange eller det hold, der først har vundet f.eks. 3 omgange 
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Capture	the	flag 

Hvis dit hold lykkes med at erobre alle fanerne er missionen lykkedes og fjenden nedkæmpet, men flest faner kan også 

gøre det… 

 

Materialer 

2 elastikbaner á 3 x 3 meter 
2 sæt velcroveste 
2 velcrobolde pr. deltager 
2 x 4 faner (røde og blå) 
4 tøndebånd 
4 gule markeringsbrikker 
 
Antal deltagere 
8-30 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

5-10 min./ 15-30 min. 
 
Organisering 

- 2 baser med 5 meters mellemrum etableres af 3 x 3 meter elastikbaner, og ca. 20 meter væk placeres yderligere 2 
baser af 3 x 3 meter elastikbaner med 5 meter mellem de 2 baser 

- I den ene ende placeres 2 røde faner i hver base, og i den anden ende placeres 2 blå faner i hver base 
- Ca. på midten i forhold til de 4 baser og 10 meter ud til hver side placeres 1 tøndebånd med en gul markeringsbrik i. 

Deltagerne kan genoplives i disse 2 tøndebånd 
- Deltagerne inddeles i 2 hold, som tager hver deres farve velcroveste på 
- Hver deltager får udleveret 2 velcrobolde 
- De 2 hold tager opstilling ved baserne i hver deres ende af banen 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang gælder det for de 2 hold om at erobre modstandernes faner 
- Deltagerne har på intet tidspunkt helle, så baserne fungerer udelukkende som steder, hvori fanerne skal placeres 
- Det er ikke tilladt at have mere end 2 bolde på sig ad gangen 
- Det er ikke tilladt at sætte bolde fast på velcrovesten. Bolden skal kastes før at det tæller 
- Det er tilladt at løbe med boldene 
- Man er skudt når en velcrobold sidder fast på velcrovesten. Når dette sker slippes alle bolde man har i hænderne og 

den eller de bolde, der sidder på velcrovesten skal også tages af og lægges på jorden der hvor man blev skudt. 
Deltageren skal nu løbe med den ene arm i vejret og hen i et af tøndebåndene for at blive genoplivet. Så snart man 
har haft foden inden for et tøndebånd er man genoplivet, og kan løbe ud for at samle bolde op fra jorden og gå i 
kamp igen 

 
Spillets afslutning 
- Der spilles korte kampe á 5-10 minutter, og vinderholdet er det hold som først har vundet 3 kampe 
 
Variationer 
- Ved under 20 deltagere kan man nøjes med én base i hver ende, og 2 faner i hver base 
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Baywatch 

David Hasselhoff og Pamela Anderson har ikke levet forgæves for i denne aktivitet kæmper de en heroisk kamp for at 

redde de badende gæster… 

 

Materialer 

Faldskærm Ø: 6 meter 
 
Antal deltagere 
12-28 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

1 min./ 10-15 min. 
 
Organisering 

- Faldskærmen bredes ud og alle deltagere sætter sig ned om faldskærmen og trækker benene ind under og helt op til 
hoften 

- 2 deltagere udnævnes til livreddere og placerer sig på hver sin side af faldskærmen 
- 2 deltagere udnævnes til hajer og kryber under faldskærmen, mens alle deltagerne strækker faldskærmen ud, så der 

er luft under faldskærmen, hvor hajerne kan krybe ubeset rundt 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang begynder hajerne at være aktive 
- Hajernes opgave er at lave overraskelsesangreb på deltagerne og trække dem ind under faldskærmen 
- Så snart en deltager bliver trukket i benene, skal deltageren råbe hjælp, hvorefter livreddernes opgave er at forsøge 

at redde deltageren ved at trække den modsatte vej 
- Hvis deltageren bliver trukket under faldskærmen med hovedet er deltageren blevet spist af hajen, og deltageren 

fungerer nu som haj, der hjælper den anden haj med at spise de øvrige ”badegæster” 
- Hvis livredderne lykkes med at trække en deltager op og fri af en hajs greb, sætter deltageren sig tilbage med 

benene under faldskærmen og legen fortsætter 
 
Spillets afslutning 
- Når der kun er 2 ”badegæster” tilbage afsluttes aktiviteten, og de 2 deltagere kan nu vælge om de vil være nye hajer 

eller om der skal vælges 2 andre hajer 
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Posthus 

Mage til modvillige postbude og postkasser skal man lede længe efter… 

 

Materialer 

20 x 40 meter elastikbane 
Overtræksveste i 4 farver 
200 postkort 
2 tøndebånd 
2 x 4 sprittuscher (røde og sorte) 
 
Antal deltagere 
8-30 deltagere 
 
Forberedelsestid/Varighed 

3-4 min./ 15-20 min. 
 
Organisering 

- En 20 x 40 meter bane etableres og strækkes godt ud 
- På midten af hver langside placeres 100 postkort i hver deres tøndebånd. Dette er posthuse 
- Deltagerne inddeles i 3 lige store hold 
- 2 af holdene tager henholdsvis orange og sorte overtræksveste, og placerer sig i hver sin ende af banen 
- Halvdelen af det tredje holds deltagere tager gule overtræksveste på (postkasser) og den anden halvdel tager 

grønne overtræksveste på (postbude) 
- Postbudene og Postkasserne placerer sig uden for banen med en på hver langside og en på hver baglinje, og hvis der 

er flere, fordeler de sig ud med nogenlunde lige mange hvert sted 
- Alle postbude bliver udstyret med henholdsvis en rød og en sort sprittusch 
 
Spillets gang 

- Når aktiviteten sættes i gang gælder det for det orange og sorte hold om at få sendt så mange postkort som muligt 
inden en på forhånd aftalt tid, f.eks. 10 minutter 

- Først og fremmest skal de 2 holds deltagere løbe på et af posthusene, hvor de skal tage ét postkort, og kun et ad 
gangen 

- Alt i mens orange og sort hold løber på posthuset, løber postkasser og postbude frem og tilbage, enten på tværs 
eller på langs med banen. Postbude og postkasser skal signalere til hinanden hvem der løber, for løber et postbud 
fra den ene ende af, skal et postbud i den anden ende vente med at løbe. Så snart postbuddet der løber, kommer 
over baglinjen eller sidelinjen i den modsatte ende eller side, skal en anden postkasse/postbud løbe 

- Postbude og postkasser har helle udenfor banen, men skal løbe over banen så snart et en makker løber igennem 
banen og kommer over på deres side eller baglinje. De skal ikke løbe ud på banen samme sted, som makkeren løb 
ud 

- Når en deltager fra orange eller sort hold rør et postbud, skal postbuddet stemple deres postkort. Orange holds 
postkort får et rødt stempel (kryds med sprittusch) og sort holds postkort får et sort stempel (kryds med sprittusch) 

- Når en deltager har fået stemplet sit postkort skal postkortet i postkassen, hvilket foregår ved at fange (røre) en af 
de deltagere der har gul overtræksvest på og er postkasse. En postkasse der bliver fanget skal stoppe op og tage 
imod postkortet 

- Således fortsætter aktiviteten indtil tide 
 
Spillets afslutning 
- Når en på forhånd aftalt tid er gået eller når samtlige postkort er sendt af sted. Det hold, som har formået at putte 

flest mulige stemplede postkort i postkasserne har vundet 
 
Variationer 
- Posthus fungerer rigtig godt i et afgrænset område med træer, buske, bakker med mere 
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Hajen	kommer 

Ikke siden ”Dødens Gab” har hajer været så glubske… 

 
Materialer 

10 x 20 meter bane 
4 x (3 x 3) meter felter (alternativt 12 tøndebånd) 
40 overtræksveste 
4 faner i henholdsvis grøn, blå, rød og gul 
 
Antal deltagere 

14-40 deltagere 
 
Organisering 

- Et 3 x 3 meter felt placeres 3-4 meter ud fra hvert hjørne af en bane på ca. 10 x 20 meter (alternativt 3 tøndebånd 
tæt op ad hinanden med samme placering). I centrum af disse felter placeres en fane, som signalerer hvilken farve 
fisk, som bor i dette felt 

- 1 tøndebånd placeres i centrum af 10 x 20 meter banen 
- 2 deltagere udnævnes til at være hajer 
- De resterende deltagere deles i 4 lige store grupper så vidt det er muligt, og hver gruppe går ud i hvert hjørne af 

banen i hver deres 3 x 3 meter felt 
- Hver af de 4 grupper diskuterer sig under normale omstændigheder frem til hvilken slags fisk de er, f.eks.: Makreller, 

sild, blæksprutter og klovnefisk (fantasifisk kan også være sjove), men for børnehavebørnene gør vi det mere 
simpelt ved at kalde dem henholdsvis grønne, blå, røde og gule fisk 

  
Spillets gang 

- De 2 hajer placerer sig i tøndebåndet i centrum, stikker hovederne sammen, lukker øjnene og tæller sammen og 
langsomt til 10 eller 20, så de andre ikke kan høre dem 

- Så snart at hajerne stikker hovederne sammen skal alle fisk i havet ”svømme” rundt om hajernes tøndebånd, og 
denne regel SKAL overholdes. Fiskene må ikke bare svømme rundt lige ude foran deres eget felt på trods af at det er 
det de fleste fisk ønsker 

- Når hajerne har talt til 10/20 råber de højt: ”HAJEN KOMMER”, hvorefter at de forsøger at fange alle de fisk de kan 
inden at fiskene, når hjem til deres eget felt/der hvor de bor 

- Fiskene skal holde sig indenfor banen. Dommeren afgør om en fisk er kommet udenfor banen. Hvis en fisk er 
udenfor banen anses den for at været røget op på land, hvor den af naturens veje har temmelig svært ved at 
overleve, hvilket betyder at den efterfølgende bliver til en haj 

- De fisk som fanges bliver ædt og omdannes til hajer, hvilket betyder at de hjælper med at fange fisk efterfølgende 
- Aktiviteten gentages igen og igen indtil der kun er én slags fisk tilbage 
 
Spillets afslutning 
- Når der kun er én slags fisk tilbage 
- Når det anses for at være en umulig opgave for de nuværende hajer at fange de sidste fisk (forekommer en sjælden 

gang imellem, når deltagerantallet er lavt) 
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Ræven	og	Ulven 

Hvem kan undslippe den snedige ræv og den glubske ulv… 

 
Materialer 

10 x 10 meter elastikbane 
1 orange skumbold Ø: 16 cm (Ræven) pr. ræv 
1 grøn skumbold Ø: 21 cm (Ulven) pr. ulv 
 
Antal deltagere 
12-40 deltagere 
 
Organisering 

- Alle deltagere placerer sig indenfor banens rammer. Hvis banens størrelse gør at det er for nemt for deltagerne at 
stille sig passivt i et hjørne uden nogen tager sig af dem, skal banen gøres mindre ved at bruge 10-20 meter 
elastiksnore for at dele banen over i en mindre bane 

- 2 deltagere bliver tildelt rollen som Ræv og får udleveret en orange skumbold hver (hav altid flere skumbolde klar til 
udnævnelse af flere ræve og ulve, så der er en god balance mellem antallet af fangere og dem der skal fanges 

 
Spillets gang 

- Aktiviteten introduceres delvist, startende med 2 børn som er Ræve. De kan fange en anden ved at presse den 
”store” bold op mod dennes mave - bolden må ikke kastes!!! 

- Når man bliver fanget af Ræven, overtager man rollen som Ræv og aktiviteten fortsætter 
- Alle dem som ikke er Ræve kan redde sig selv og hinanden, når Ræven går til "angreb" ved at holde om hinanden 

(maven er på denne måde dækket), hvorved man har helle. Her må man ikke stå i al evighed! 
- Ræven kan tillade sig at tælle til 10, hvorefter et par, som holder om hinanden skal flygte og evt. finde en anden at 

holde om for at være i sikkerhed 
- Når eller hvis deltagerne har forstået aktiviteten kan Ulven introduceres 
- Ulven får den grønne skumbold, og der er nu både Ulve og en Ræve i spil på samme tid 
- Ulven fanger ved at presse den grønne skumbold mod en anden persons ryg. Derefter byttes roller, og den fangede 

er nu Ulv 
- Man kan beskytte sig mod Ulven ved at stå tæt sammen, ryg mod ryg og armene flettet ind i hinanden, hvorved man 

har helle 
- Da der nu både er en Ræv og en Ulv med i spillet kan man risikere at blive fanget af Ræven mens man beskytter sig 

mod Ulven, da maven så er fri! Det samme gælder, når man beskytter sig mod Ræven, hvor ryggen er fri 
- Hvis man vil beskytte sig for både Ulven og Ræven på samme tid, skal 3 personer stå arm i arm med ryggen til 

hinanden, da har disse 3 personer helle for en tid!!! 
 
Spillets afslutning 
- Ræven og ulven afsluttes, når der kan fornemmes at deltagerne har fået nok for denne gang 
 
Variationer 
- Intensiteten kan øges ved at indsætte flere bolde, så der eksempelvis er 3 Ulve og 3 Ræve. Denne justering kan 

ligeledes udligne eventuelle styrkeforskelle blandt deltagerne, da det er sværere at holde styr på så mange bolde og 
dermed også nemmere for de som eksempelvis er langsomme for at snige sig ind på en anden person 

- Har en Ulv og en Ræv svært ved at fange nogen, kan de opfordres til at indgå i et samarbejde, hvilket gør det 
sværere for de øvrige deltagere at beskytte sig 

- Hvis der vurderes at være for stor forskel på deltagerne kan banen der spilles på laves mindre, hvorpå det bliver 
sværere for den enkelte, hurtig som langsom, at overskue hvem der har boldene, hvilket igen gør det nemmere for 
de langsomme 

- Banen kan være mange andre former. Det væsentlige er at der er plads nok til at kunne flygte fra de personer, som 
er Ræven eller Ulven og at afstandene ikke bliver for store, så de mindre hurtige aldrig nogensinde kommer af med 
hvervet som Ræv eller Ulv 
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Memory 

Hvem havde troet at der kunne være så meget fart over feltet i vendespillet Memory… 

 
Materialer 

26 markeringsbrikker 
12 parvise memory brikker (24 brikker) 
 
Antal deltagere 

12-20 deltagere (jo lavere deltagerantal, desto mere fysisk krævende) 
 
Varighed 

15-30 minutter 
 
Organisering 
- En bane etableres med det valgte antal markeringsbrikker. I denne aktivitetsbeskrivelse tager vi udgangspunkt i 12 

parvise memory brikker/24 spillebrikker 
- 24 markeringsbrikker placeres så de danner én stor kvadrat med 6 markeringsbrikker i 4 rækker. Der skal være ca. 2 

meter mellem hver markeringsbrik 
- Under hver markeringsbrik placeres 1 spillebrik, som under temaet: Dyr, kunne være billeder af hunde, katte, løver 

eller andet. Der er 2 af hvert billede, og de hører sammen parvis (et stik). Et andet tema kunne f.eks. være 
idrætsudøvere. Billederne lægges med motivet nedad 

- Gruppen deles i 2 lige store hold, så vidt det er muligt 
- De 2 hold stiller sig bag hver deres farve markeringsbrik, som er placeret et par meter fra banen 
 
Spillets gang 

- Det gælder nu for holdene om at få flest stik 
- Når den voksne sætter spillet i gang løber de 2 første i køen fra hvert hold ind på banen og stiller sig ved hver deres 

markeringsbrik. De løfter markeringsbrikken, kigger på billedet og prøver at vise hvordan idrætsudøveren eller dyret 
på billedet bevæger sig eller siger af lyde 

- Har 2 fra samme hold samme billede har de fået et stik, markeringsbrikken lægges tilbage og de løber tilbage til sit 
hold med stikket 

- Har 2 fra samme hold 2 forskellige slags billeder, skal de lægge billederne på plads under markeringsbrikkerne med 
billedet nedad og løbe tilbage til sit hold 

- Når man er nået tilbage til sit hold og har klappet den forreste i rækken i hånden, løber de 2 næste i køen af sted 
- Det er en fordel hvis nogen fra hvert hold prøver at huske, hvor de forskellige billeder er 
- Det er tilladt at hjælpe sine holdkammerater ved at råbe til dem (kan også spilles uden) 
- Hvis man allerede har valgt en markeringsbrik, kan man ikke vælge om, også selvom at det var en fejl 
- Man kan ikke vælge den samme markeringsbrik, som en fra det andet hold allerede står ved 
 
Spillets afslutning 

- Når alle stik er taget 
 
Variationer 

- Det er ikke tilladt at hjælpe holdkammerater, der er ude på banen ved at råbe, hvor de skal hen. Dette betyder at det 
bedre kan betale sig at tænke taktisk og lave aftaler inden man løber for derved at samarbejde og dele hinandens 
viden om, hvor identiske spillebrikker ligger på banen frem for bare at stå og råbe til hinanden. Der ud over kan det 
eliminere eventuel ”fjernstyring” af børn, som ikke er i stand til at træffe en beslutning, imens holdkammerater råber 
og skriger hvilken brik de mener de skal tage 

- For de yngste deltagere kan man vælge at fjerne markeringsbrikkerne, hvor et stik er taget 
- De voksne kan til enhver tid lave nye Memory kort, så legen bliver endnu sjovere eller interessant for en anden 

målgruppe. Når man laver flere kort er der også mulighed for at lege Memory med endnu flere stik, så længe at de 
voksne husker på at de små børn også skal kunne overskue legen 

 


