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Københavns Befæstning som kulisse.
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Forord
Københavns�Befæstning�er�et�rekreativt�område�med�
plads�til�leg,�fantasi�og�bevægelse.

For�100�år�siden�var�der�60.000�soldater�på�befæstnin-
gen.�De�forberedte�sig�på,�at�1.�Verdenskrig�måske�
kom�til�Danmark.�Det�krævede,�at�soldaterne�var�
fulde�af�energi,�kunne�løbe�stærkt,�løfte�tungt,�samar-
bejde�og�holde�humøret�oppe.

Lige�nu�står�du�med�et�aktivitetshæfte�i�hånden,�som�
supplerer�Bevægelseskompagniets�kulturhistoriske�
aktivitetskatalog�med�aktiviteter�fra�et�koncept�
kaldet�”det�21.�århundrede�i�bevægelse”.�Hæftet�er�
fyldt�med�lege,�der�alle�har�bevægelse�i�fokus�og�med�
Københavns�Befæstning�som�kulisse,�kan�I�være�med�
til�at�vække�befæstningen�til�live�igen.

Aktiviteterne�er�inddelt�i�følgende�4�kategorier:

›› Brilliante boldlege,�for�dem�som�ellers�har�dømt�
bolden�ude

›› Fabelagtige fangelege,�med�høj�intensitet�for�store�
og�små

›› Samarbejde og kommunikation,�med�fokus�på�
trivsel�og�gruppeprocesser

›› Live fiktion,�hvor�film�og�brætspil�vækkes�til�live

Hovedparten�af�de�beskrevne�aktiviteter�er�kendte�
aktiviteter,�som�er�videreudviklet�med�det�formål�at�
kvalificere�den�enkelte�aktivitet�således,�at�børn�og�
unge�i�højere�grad�er�i�stand�til�at�finde�glæde�ved�og�
motivation�til�at�bevæge�sig�i�nogle�stemningsfulde�
rammer.�

Aktivitetsbeskrivelserne�har�til�hensigt�at�give�dem,�
der�arbejder�med�børn�i�det�daglige,�i�kommunens�
skoler,�institutioner,�foreninger,�samt�på�gadeplan,�en�
række�aktivitetsmuligheder�til�idræt,�leg�og�bevæ-
gelse�i�de�udendørs�miljøer�på,�og�omkring�Vestvol-
den,�samt�at�inspirere�til�at�udvikle�nye�og�spændende�
aktiviteter�for�børn�og�unge.

Befæstningen�er�også�et�læringsrum,�hvor�I�kan�gå�på�
opdagelse�i�fortiden�med�en�underviser�fra�Skoletje-
nesten�Københavns�Befæstning.�I�kan�prøve�under-
visningsforløb,�der�tager�afsæt�i�fælles�mål�i�en�lang�
række�fag�som�f.eks.�historie,�dansk,�natur/teknik�og�
samfundsfag.�Se�mere�bagerst�i�hæftet.

Ved�at�formidle�utraditionelle�idrætsaktiviteter�og�
give�inspiration�til�andre�måder�at�motivere�børn�og�
unge�til�bevægelse,�håber�vi�på�at�bidrage�til�mere�liv�
og�bevægelse�i�de�stemningsfulde�omgivelser�på�
Københavns�Befæstning,�så�flere�børn�og�voksne�får�
positive�oplevelser�med�idræt,�leg�og�bevægelse.

God fornøjelse!

Design: Bysted
tryk: Damgaard-Jensen

Foto: Jeppe�Carlsen
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Brilliante 
boldlege
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Materiale
10�x�20�meter�elastikbane
1�Balleball�bold
1�sæt�Balleball�udstyr
1�tøndebånd�pr.�2�deltagere�+�1�ekstra

antal deltaGere
6-12�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./15-45�minutter

orGaniserinG
›› En�10�x�20�meter�bane�sættes�op�og�strækkes�ud�til�
noget�nær�maksimum,�hvis�der�spilles�6�mod�6

›› Tøndebåndene�fordeles�jævnt�på�banen

›› 2�hold�deles�med�max.�6�deltagere�på�hvert�hold,�
som�alle�ifører�sig�balleball�udstyret

›› Balleball�udstyret�gør�det�muligt�at�gribe�med�bryst�
eller�bagdel,�og�holdene�kæmper�om�at�score�flest�
mål.�Der�scores�mål�ved�at�gribe�bolden�med�bryst�
eller�bagdel�mens�man�står�i�et�tøndebånd

spillets GanG
›› I�balleball�er�det�ikke�tilladt�at�gribe�en�aflevering�
med�hænderne.�Bolden�skal�altid�gribes�med�bryst�
eller�bagdel

›› �Griber�man�med�brystet,�må�man�som�i�basket�pivo-
tere�(dreje�omkring�sig�selv),�men�ikke�flytte�sig�med�
bolden.�Efter�man�har�grebet�bolden,�river�man�den�
af�velcroen�og�afleverer�til�en�medspiller

›› Griber�man�med�ballerne,�kan�man:�1)�rive�den�af�
velcroen�og�aflevere�som�ved�en�brystgriber,�eller�2)�
løbe�med�bolden�på�ballerne,�indtil�der�er�mulighed�
for�at�aflevere�til�en�medspiller,�men�så�snart�man�
har�bolden�i�hænderne,�må�man�ikke�flytte�sig

›› Lander�en�aflevering�på�jorden,�må�alle�spillere�gå�
efter�den,�men�man�må�kun�samle�den�op�med�bal-
lerne

›› Når�bolden�samles�op�fra�jorden�med�ballerne,�må�
den�ikke�fjernes�af�boldholderen�selv,�men�skal�deri-
mod�aftages�af�en�medspiller

›› Når�en�spiller�samler�bolden�op�fra�jorden,�skal�det�
ske�hurtigt.�Man�må�ikke�sidde�og�vente�på�sine�
medspillere,�hvilket�betyder,�at�man�i�en�”flydende”�
bevægelse�skal�samle�bolden�op�og�løbe�videre.�Hvis�

Balleball Et underholdende boldspil hvor evnen til at gribe med bryst 
og baller, gør det til en kvalitet at være ”højrøvet”…

der�siddes�på�bolden�i�for�lang�tid,�dømmes�nøl�og�
bolden�afleveres�til�en�modspiller

›› Når�en�bold�samles�op�fra�jorden,�må�boldholderen�
ikke�angribes,�før�hænderne�har�sluppet�jorden

›› I�balleball�må�man�ikke�dække�op�med�hænderne,�
men�kun�med�krop�og�hoved.�Der�spilles�ikke�med�
fysisk�kontakt

›› Løber�en�spiller�med�bolden�på�ballerne,�er�det�til-
ladt�at�slå�eller�rive�bolden�af.�Man�må�derimod�ikke�
slå�eller�rive�bolden�ud�af�hænderne�på�en�modspil-
ler

›› Scoring�sker,�når�en�aflevering�gribes�med�bryst�
eller�baller�samtidig�med,�at�man�står�inde�i�et�
tøndebånd.�Det�er�nok,�at�der�bare�er�én�fod�inde�i�
tøndebåndet.�En�ballescoring�tæller�3�point�og�en�
brystscoring�tæller�1�point

›› Efter�scoring�får�det�modsatte�hold�bolden�og�spillet�
fortsætter.�Der�må�først�scores�i�det�samme�tønde-
bånd�igen,�når�den�aktivitetsansvarlige�giver�signal�
om,�at�målet�er�åbent�igen

›› Ryger�en�bold�ud�over�sidelinjen,�dømmes�indkast�til�
det�hold,�der�ikke�rørte�bolden�sidst
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›› Er�det�2�meget�boldsikre�hold,�kan�man�vælge�at�til-
lade�opdækning�med�hænder.�Bolden�må�dog�stadig�
ikke�gribes,�kun�slås�i�jorden�for�derefter�at�blive�
opsamlet�med�ballerne

›› Er�det�svært�at�få�spillet�til�at�køre,�kan�det�være�en�
fordel�at�have�en�ekstra�spiller�på�banen�(en�joker),�
der�altid�er�med�det�angribende�hold,�så�boldhol-
derne�altid�er�i�overtal

›› Der�kan�opstilles�flere,�færre�eller�anderledes�sco-
ringssteder/mål.�Man�kan�indføre�en�scoring�ved,�at�
2�medspillere�kobles�sammen�med�en�bold�imel-
lem�sig,�bryst�mod�bryst�eller�balle�mod�balle�på�et�
afgrænset�område

›› Der�kan�spilles�med�at�der�ikke�er�pauser�mellem�
scoringerne�i�balleball.�Det�scorende�hold�har�stadig�
bolden�og�kan�fortsætte�spillet

›› Højballe�(høj�bold)�bruges�ved�kampstart�eller�hvis�
der�opstår�tvivl,�f.eks.�når�en�spiller�fra�hvert�hold�
får�fat�i�bolden�samtidig.�Højballe�foregår�ved,�at�
én�spiller�fra�hvert�hold�står�med�ballerne/ryggen�
mod�hinanden.�Resten�af�spillerne�står�i�en�ring�
omkring�dem.�Bolden�bliver�kastet�op�mellem�de�
2,�som�forsøger�at�gribe�med�bagdelen.�Den�spiller,�
der�får�grebet�bolden,�kan�vælge�at�løbe�for�derefter�
at�standse�og�aflevere,�men�kan�også�vælge�at�tage�
bolden�af�og�aflevere�med�det�samme

›› Begår�man�en�ulovlig�handling,�såsom�at�samle�bol-
den�op�med�hænderne,�griber�den�med�hænderne,�
sparker�til�bolden,�flytter�bolden�fra�bryst�til�balle,�
sidder�for�længe�på�bolden,�skal�modstanderen�
straks�have�bolden�i�hænderne

spillets aFslutninG
›› En�kamp�spilles�bedst�af�3�sæt�med�11�point�eller�
derover�til�vinderen�i�hvert�sæt

Variation
›› For�at�undgå�klumpspil�mens�en�spiller�samler�bol-
den�op�fra�jorden,�kan�man�vælge,�at�samtlige�andre�
spillere�skal�ud�og�røre�nærmeste�sidelinje�(gælder�
ikke�boldholderen),�inden�at�de�må�angribe�bolden,�
eller�at�spillerne�blot�smider�sig�på�maven,�før�de�må�
angribe�boldholderen
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Flag�fodbold

Materialer
20�x�40�meter�elastikbane
3�x�20�meter�elastiksnore
1�flagbælte�pr.�deltager
1�amerikansk�fodbold

antal deltaGere
10�deltagere�på�banen�ad�gangen

Forberedelsestid/VariGhed
5-10�min./15-45�min.

orGaniserinG
›› Banen�etableres�med�én�midterlinje�og�2�stk.�5�
yardlinjer,�som�sættes�op�5�meter�fra�hver�af�de�to�
baglinjer

›› De�2�hold�placerer�sig�på�hver�deres�banehalvdel�
med�hver�deres�farve�flagbælter�på

›› �Der�trækkes�lod�om,�hvem�som�starter

›› Hvert�hold�har�5�mand�på�banen�ad�gangen

spillets GanG
›› Det�gælder�om�at�score�så�mange�point�som�muligt�
og�det�foregår�ved,�at�man�får�bolden�ned�bag�mod-
standerens�baglinje�

›› Det�hold�som�starter�får�bolden�på�sin�egen�5�meter�
linje�og�får�4�forsøg�til�at�krydse�midterlinjen

›› Hvis�det�lykkes,�får�holdet�4�forsøg�til�at�score�et�
touchdown�(at�nå�til�modstanderens�baglinje)

›› Hvis�det�ikke�lykkes�for�angrebet�at�score,�går�bol-
den�over�til�det�modsatte�hold,�der�skal�starte�med�
bolden�på�sin�egen�5�meter�linje

›› Spillet�er�opbygget�af�disse�forsøg,�hvilket�gør,�at�
man�får�korte�hektiske�spilsekvenser�efterfulgt�af�et�
kort�taktisk�oplæg�til�næste�forsøg

›› I�flagfodbold�tackles�der�ved�at�trække�ét�af�de�2�flag�
af,�som�sidder�i�modstanderens�flagbælte,�hvorefter�
ét�forsøg�er�opbrugt

når et angreb startes
›› Modstanderholdet�fordeler�sig�på�banen�minimum�
10�meter�fra�de�angribendes�linje

›› Når�spillet�startes�skal�bolden�”snappes”,�(aflevering�
bagud�mellem�benene�på�centerspilleren)

›› Centeren�er�den�spiller�som�giver�bolden�op�til�Quar-
terbacken�(kasteren)�via�et�snap�

›› Quarterbacken�må�ikke�løbe�med�bolden�med�
mindre,�han�har�afleveret�bolden�til�en�holdkam-
merat,�der�har�afleveret�igen.�Ellers�skal�han�kaste�
bolden�og�helst�fremad.�Han�har�1�kast�pr.�forsøg�og�
7�sekunder�til�at�afvikle�det�enkelte�kast.�Hvis�tiden�
ikke�overholdes,�dømmes�bolden�død�og�ét�forsøg�er�
tabt

›› Når�spillet�er�i�gang�er�det�kun�bagudrettede�afleve-
ringer,�der�er�tilladt���

›› Hvis�bolden�erobres�af�det�andet�hold�(Interception)�
under�spillet,�spilles�der�videre�og�holdet�har�mulig-
hed�for�at�score�point�

død bold (spillet stoppes)
›› Hvis�en�dommer�fløjter

›› Hvis�boldholderens�flag�hives�af,�bliver�bolden�spot-
tet�(lagt�på�jorden)�hvor�boldholderens�fødder�er�og�
ikke�hvor�bolden�er

›› Når�en�hvilken�som�helst�del�af�boldholderens�krop,�
på�nær�hænder�eller�fødder,�rører�jorden

 En variant af amerikansk fodbold, hvor det er
muligt at udvikle store atletiske evner 
      og fremvise et køligt overblik
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point
›› Touchdown:�6�point�

›› En�interception,�hvor�bolden�efterfølgende�bringes�
succesfuldt�bag�modstanderens�baglinje,�giver�for-
svaret�2�point�og�bolden�på�deres�egen�5�yardlinje

spillets aFslutninG 
›› Når�et�hold�når�til�et�bestemt�antal�point�eller�når�
tiden�er�gået

Variationer
›› De�ovenstående�regler�er�en�forenkling�af�de�origi-
nale�regler�for�Flagfootball

›› Der�kan�tages�en�del�regler�ud�af�aktiviteten�med�
henblik�på�at�tilpasse�aktiviteten�efter�deltagernes�
forudsætninger

›› Hvis�boldholderens�flag�falder�af,�så�vil�spillet�blive�
fløjtet�dødt,�og�bolden�vil�blive�spottet�på�det�spot,�
hvor�flaget�faldt�af�(lægges�der,�hvor�flaget�faldt�af)
Spillere�må�gerne�gribe�et�kast�eller�få�en�aflevering,�
hvis�deres�flag�er�faldet�af.�Spillet�dør�automatisk�
der,�hvor�bolden�er�grebet

strafmeter
Straf�mod�forsvaret�ved:
›› �Ulovligt�flagtræk�(før�modstanderen�har�bolden)

›› Ulovlig�kontakt�ved�omklamring�eller�blokering�af�
bolden�(holding�og�blocking)

›› At�forstyrre�modstanderen�når�bolden�”snappes”

›› Ulovligt�”rush”�(at�begynde�sit�løb,�før�bolden�gives�
op)

Straf�mod�angrebet�ved:
›› Flagbeskyttelse�(at�holde�hånden�over�flagene)

›› Ulovligt�”snap”�(giver�medspilleren�bolden�frem�for�
at�kaste,�kaster�fremad�eller�andet)

›› ”Holding”�(holder�modstanderen�i�et�fast�greb)

›› At�kaste�sig�og�hoppe

›› Ulovligt�fremadrettet�kast

Alle�straffe�er�5�meter�(5�yards),�og�det�forsøg�som�
holdet�var�i�gang�med�vil�blive�gentaget!
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Materialer
1�tøndebånd�pr.�2�deltagere�+�1�ekstra
2�sæt�overtræksveste
1�catchball

antal deltaGere
6-12�deltagere�pr.�bane

Forberedelsestid
2�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› Deltagerne�inddeles�i�2�hold,�som�får�hver�deres�
farve�overtræksveste�på

›› Et�passende�antal�tøndebånd�(mål)�fordeles�på�
banen.�Antallet�af�tøndebånd�justeres�alt�efter�hvor�
lav�eller�høj�intensitet,�der�ønskes�at�være�og�alt�
efter,�om�der�er�flow�i�spillet

spillets GanG
›› I�Catchball�kan�begge�hold�score�på�samtlige�tønde-
bånd

›› Deltagerne�må�ikke�løbe�med�catchballen,�hvilket�
betyder�at�holdkammeraterne�hele�tiden�skal�løbe�i�
position�for�at�gøre�sig�spilbare�

›› Catchballen�må�ikke�slås�ud�af�hænderne�på�
boldholderen.�Modstanderne�skal�være�mindst�én�
armslængde�fra�boldholderen

›› For�at�score�point�skal�en�deltager�gribe�en�catch-
ball��i�et�tøndebånd.�Catchballen�skal�kastes�af�en�
medspiller

›› Scoringen�tæller�kun,�hvis�catchballen�gribes�
med�højre�hånd.�Den�må�gerne�gribes�med�begge�
hænder,�men�antallet�af�point�scoringen�tæller�for�
afgøres�af,�hvilken�”arm”�griberen�har�fat�om�med�
sin�højre�hånd,�hvilket�kan�være�alt�fra�0-4�point�pr.�
scoring

›› Efter�en�scoring�overgår�catchballen�til�mod-
stander�holdet�og�det�tøndebånd,�der�lige�er�scoret�
i,�”lukkes”�indtil�den�aktivitetsansvarlige�giver�til-
ladelse�til�scoringer�på�målet�igen�(ca.�10�sekunder)

›› Det�er�ikke�tilladt�at�opholde�sig�permanent�i�et�
tøndebånd,�hverken�ved�forsvar�eller�ved�forsøg�på�
scoring�

spillets aFslutninG
›› Spillet�spilles�som�regel�på�tid,�men�kan�også�spilles�
til�en�bestemt�score,�som�f.eks.�først�til�32�point

Variationer
›› Catchball�kan�spilles�uden�mål.�I�stedet�tælles�point�
for�hver�gang�en�medspiller�griber�en�catchball,�
kastet�af�en�holdkammerat.�I�denne�variant�spilles�
først�til�f.eks.�32�point.�Der�kan�også�spilles�fra�32�og�
ned�til�0,�så�points�ved�scoring�trækkes�fra

Catchball

Øje-hånd koordinationen bliver for alvor udfordret,  
når der skal scores mange point i Catchball …
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
2�x�(3�x�3)�meter�elastikbaner
2�kegler
1�hård�skumbold
2�sæt�overtræksveste

antal deltaGere
6-16�deltagere

Forberedelsestid
5-10�min./20-30�min.

orGaniserinG
›› Ca.�5�meter�fra�baglinjen�i�hver�ende�af�en��
10�x�20�meter�elastikbane�stilles�en�kegle

›› Med�keglen�i�centrum�sættes�et�målfelt�på��
3�x�3�meter

›› Deltagerne�inddeles�i�2�lige�store�hold,�som�tager�
hver�deres�farve�overtræksveste�på

spillets GanG
›› Begge�hold�skal�forsøge�at�score�i�modstandernes�
målfelt�ved�at�kaste�skumbolden�ind�på�keglen.�Sco-
ringen�tæller�først�når�keglen�vælter

›› Deltagerne�forsvarer�deres�målfelt�ved�at�dække�op,�
så�det�bliver�sværere�for�modstanderne�at�score�på�
keglen.�Ingen�spillere�må�betræde�målfeltet�og�sker�
dette,�mistes�bolden�til�modstanderholdet

›› Markspillere�må�ikke�drible�eller�bevæge�sig�med�
bolden,�men�skal�hele�tiden�løbe�og�gøre�sig�spilbare�
for�sine�holdkammerater

›› Bolden�må�ikke�slås�eller�rives�ud�af�hænderne�på�
boldholderen

spillets aFslutninG
›› Keglebold�spilles�som�regel�på�tid,�men�kan�også�
spilles�til�et�forudbestemt�antal�mål,�som�f.eks.�først�
til�10�point

Variationer
›› Der�kan�spilles�på�den�halve�bane,�så�begge�hold�
spiller�mod�det�samme�målfelt.�Hvis�et�skudforsøg�
fra�ét�hold�opsnappes�af�det�andet�hold,�skal�bolden�
spilles�ud�til�en�holdkammerat�på�én�af�banens�4�
sider,�før�at�det�igen�er�muligt�at�score�på�målet

›› Hvis�antallet�af�scoringer�ønskes�øget,�kan�scoring�
ændres�til�at�tælle�ved�berøring�med�keglen�frem�
for,�at�den�skal�væltes

Keglebold  En afart af håndbold, 
som rummer større variation 
men samme intensitet …

Øje-hånd koordinationen bliver for alvor udfordret,  
når der skal scores mange point i Catchball …
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
2�træstubbe
2�sæt�overtræksveste
2�spande
1�bold

antal deltaGere
6-16�deltagere�pr.�bane

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./30-45�minutter

orGaniserinG
›› Banen�sættes�op

›› 1�spand�og�1�træstub�placeres�2�meter�fra�baglinjen�
i�hver�sin�ende�af�banen

›› Deltagerne�inddeles�i�2�hold,�som�får�hver�deres�
farve�overtræksveste�på

›› Hvert�hold�udvælger�en�målmand,�som�stiller�sig�op�
på�hver�deres�træstub�med�en�spand

spillets GanG
›› Målmanden�skal�stå�på�træstubben

›› Målmanden�agerer�levende�basketball-kurv�og�
skal�samarbejde�med�sit�hold.�Hans�hold�kommer�
fra�modsatte�ende�af�banen�for�at�score.�Når�en�af�
målmandens�holdkammerater�kaster�bolden�mod�
spanden,�skal�målmanden�forsøge�at�gribe�den�med�
spanden

›› Målmanden�må�gerne�gribe�bolden�med�spanden�
med�kun�én�hånd�på�spanden,�så�længe�at�den�
anden�hånd/arm�ikke�bruges�til�at�styre�bolden�ned�
i�spanden�med

›› Ved�scoring�skal�bolden�slippes,�dvs.�at�bolden�ikke�
må�lægges�i�(dunke)

›› Ved�scoring�skal�målmanden�stå�på�stubben

›› Vurderer�dommeren�at�bolden�er�lagt�i,�annulleres�
målet�og�modstanderholdet�får�bolden

›› Efter�en�scoring�får�holdet,�der�blev�scoret�mod,�
bolden

›› Markspillere�må�ikke�drible,�men�skal�hele�tiden�
løbe�og�gøre�sig�spilbare�for�sine�holdkammerater

›› Bolden�må�ikke�slås�eller�rives�ud�af�hænderne�på�
boldholderen,�og�modstanderne�skal�være�mindst�
én�armslængde�fra�boldholderen

›› Spiller�det�ene�hold�bolden�udover�sidelinjen,�er�den�
ude�og�modstanderen�får�indkast

›› Væltes�en�målmand�ulovligt�ned�fra�træstubben�
ved�scoringsforsøg,�tildeles�det�angribende�hold�et�
straffe,�som�afvikles�5�meter�fra�målet�uden�nogen�
form�for�opdækning

›› Hver�scoring�tæller�1�point

spillets aFslutninG
›› Kurvebold�spilles�som�regel�på�tid,�men�kan�også�
spilles�til�en�bestemt�score,�som�f.eks.�først�til�20�
point

Variationer
›› Tætte�kampe�giver�altid�de�bedste�oplevelser.�Styr-
keforskelle�kan�udlignes�ved�udskiftning�af�mål-
mand,�ved�at�den�voksne�sætter�sig�selv�ind�på�det�
umiddelbart�svageste�hold�og�evt.�mandsopdækker�
meget�markante�spillere�i�perioder

Kurvebold�  Et forrygende intenst spil, 
som rummer alle store som små …
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Materialer
10�x�10�meter�elastikbane
1�skumbold�pr.�hold
4�markeringsbrikker

antal deltaGere
Minimum�12�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
2�min./15-20�min.

orGaniserinG
›› ��En�bane�på�10�x�10�meter�etableres

›› ��På�hver�af�banens�4�langsider�placeres�lige�mange�
deltagere�således,�at�deltagerne�fra�de�2�hold�står�
skiftevis�fra�det�ene�hold�og�det�andet�hold,�f.eks.�
gul,�grøn,�gul,�grøn�og�så�fremdeles

›› ��Hvert�hold�får�tildelt�én�skumbold,�som�det�andet�
hold�ikke�må�bruge

›› ��De�2�holds�deltagere�tildeles�et�nummer�hver,�
begyndende�med�tallet�1.�Der�må�meget�gerne�
skabes�en�logik�i�opstillingen,�som�gør,�at�det�så�vidt�
muligt�giver�sig�selv,�hvem�der�har�hvilket�nummer

›› ��Hvert�holds�deltager�nummer�1�går�ind�i�banens�
centrum�med�alle�de�øvrige�deltagere�placeret�på�
banens�4�langsider

spillets GanG
›› ��Når�aktiviteten�går�i�gang,�gælder�det�for�de�2�hold�
at�udrydde�hinanden�hurtigst�muligt�ved�at�skyde�
modstanderne�med�holdets�skumbold

›› ��Det�er�kun�tilladt�at�skyde�fra�langsiden,�og�det�er�en�
klar�fordel�at�spille�sammen,�frem�for�bare�at�skyde�
hver�gang�en�person�har�holdets�skumbold

›› ��Så�snart�en�deltager�er�blevet�skudt,�kalder�denne�
person�højlydt�på�næste�nummer�i�holdets�række,�
f.eks.�ville�blåt�holds�deltager�nummer�1�råbe:�”BLÅ�
NUMMER�2”,�hvorefter�de�2�bytter�plads�

›› ��Når�det�ene�af�holdene�har�skudt�det�andet�holds�
højest�nummererede�deltager,�har�de�vundet�runden�
og�scoret�1�point

›› ��For�hver�gang�en�deltager�er�blevet�skudt,�skal�den�
næste�i�rækken�have�en�chance�for�at�komme�ind�
på�banen.�Denne�regel�forsøges�administreret�uden�
yderligere�beskrivelser,�og�hvis�det�skaber�mange�
diskussioner,�må�reglerne�laves�mere�firkantede,�
f.eks.�ved�at�der�først�må�skydes,�når�den�nye�
deltager�i�centrum�er�løbet�ned�i�modsatte�ende�af�
modstandernes�boldholder

spillets aFslutninG
›› ��Når�et�af�holdene�har�scoret�et�på�forhånd�aftalt�
antal�point

Variationer
›› ��Der�kan�spilles�på�en�større�bane�med�flere�bolde

›› ��Der�kan�spilles�med�4�hold,�stadig�med�deltagerne�
fordelt�med�lige�mange�på�hver�langside�i�et�over-
skueligt�system�

Udrydderbold

 En slags stikbold, hvor det handler om at udrydde 
modstanderholdet ved hjælp af samspil og fokus på opgaven …
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Materialer
7�markeringsbrikker
1�pind
1�boldtræ
2�tennis-/skumbolde
2�grønne�overtræksveste
3�røde�overtræksveste
3�tøndebånd
1�lille�kegle
3�x�3�meter�bane/felt

antal deltaGere
Minimum�16�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
10�min./30-45�min.

orGaniserinG
›› ��En�cirkelbane�på�en�diameter�á�ca.�25�meter�etable-
res�af�7�markeringsbrikker

›› ��I�cirklens�centrum�markeres�et�3�x�3�meter�felt,�
hvori�en�pind�eller�lignende�placeres

›› ��Indeholdet�står�i�kø�bag�en�kegle�ved�banen.�Et�par�
meter�foran�keglen�placeres�et�tøndebånd,�som�
udgør�både�stopfelt�og�slå-felt

›› ��To�af�spillerne�fra�indeholdet�tager�grønne�over-
træksveste�på.�Disse�deltagere�spiller�under�særlige�
vilkår

›› ��Udeholdet�fordeler�sig�omkring�markeringsbrik-
kerne�i�slå-afstand

›› ��Én�af�spillerne�fra�udeholdet�tager�den�lille�kegle�i�
hånden

spillets GanG
›› ��Principperne�er�som�i�rundbold

›› ��Deltagerne�deles�i�et�ude�og�et�indehold.�Indehol-
det�slår�på�skift�til�en�tennis-�eller�skumbold�med�
et�boldtræ,�hvorefter�der�løbes�fra�base�til�base.�
Udeholdet�skal�fange�bolden�og�kaste�bolden�ind�til�
opgiveren/dommeren

indeholdets deltagere dør hvis:
1. Man�befinder�sig�mellem�2�baser,�når�opgiveren�

råber�stop
1. Man�bliver�grebet�af�en�spiller�fra�udeholdet,�uden�

at�bolden�har�rørt�græsset
1. Man�ikke�skyder�bolden�ud�mellem�de�to�kegler�

nærmest�opgiveren
1. Man�ikke�rammer�bolden�i�tre�forsøg

1. Man�bliver�rørt�med�bolden�af�en�deltager�fra�
udeholdet,�mens�man�befinder�sig�mellem�to�baser.�
Udeholdets�deltagere�må�løbe�3�skridt�med�bolden�
og�kaste�den�videre�til�en�anden�medspiller

›› ��Får�en�deltager�fra�indeholdet,�der�står�ved�en�
base�eller�løber�i�en�lige�linje�mellem�to�baser,�fat�i�
bolden,�må�den�kastes�endnu�længere�væk.�Bolden�
skal�dog�kastes�i�den�normale�spilleretning�og�ikke�
kastes�bag�køen,�som�indeholdet�danner

›› ��Ved�3�døde�skifter�holdene.�Det�hold�som�opnår�
fleste�point�har�vundet

›› ��To�af�indeholdes�deltagere�tager�grønne�overtræks-
veste�på.�Hver�gang�de�skal�skyde�til�bolden,�har�
de�5�sekunder�til�at�få�skudt�2�bolde�af�sted.�Det�er�
den�sidste�bold,�som�kommer�ind�til�opgiveren,�der�
tæller.�Hver�gang�holdet�kommer�ind,�skal�to�nye�
deltagere�tage�overtræksveste�på

›› ��Dør�en�deltager�med�grøn�overtræksvest,�har�ude-
holdet�lov�til�at�placere�et�ekstra�tøndebånd,�som�
også�kan�bruges�som�stopfelt�(kan�placeres�strate-
gisk�i�forhold�til�hurtigere�at�få�bolden�ind�og�sige�
stop).�Dør�den�anden�grønne�vest�har�udeholdet�2�
ekstra�stopfelter

Pinbold Rundboldens Rolls-Royce …
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Måder hvorpå indeholdets  deltagere kan lave 
befriere:
1. En�deltager�fra�indeholdet�laver�en�befrier,�hvis�

personen�løber�hele�vejen�rundt,�inden�der�bliver�
sagt�stop�og�uden�at�blive�rørt�af�en�modstander,�
som�har�bolden.�Det�er�spilleren,�der�døde�først,�
som�befries

2. Hvis�en�spiller�dør,�iklæder�personen�sig�en�rød�
overtræksvest�og�går�om�bag�ved�3�x�3�meter�feltet�
i�centrum�af�Pinbold�banen.�Hvis�en�deltager�med�
rød�vest�griber�bolden�er�han/hun�befriet�og�går�
ind�i�rækken�igen

3. En�deltager�fra�indeholdet�kan�genoplive�en�af�de�
”døde”,�hvis�personen�inden�slaget�tydeligt�råber:�
”Jeg�henter�pinden”,�og�efterfølgende�når�at�hente�
pinden,�inden�der�siges:�”STOP”.�Hvis�man�ikke�når�
at�hente�pinden,�inden�der�siges�stop,�er�man�død

4. Hvis�der�ikke�er�nogen�døde�på�indeholdet,�der�kan�
befries,�kan�man�i�stedet�fjerne�eventuelle�ekstra�
stopfelter

›› ��Som�tidligere�beskrevet�dør�personen�som�slog,�hvis�
bolden�efterfølgende�gribes�i�luften.�Når�bolden�er�
grebet�skal�alle�fra�indeholdet�løbe�ind�i�det�marke-
rede�felt�på�midten�uden�at�blive�rørt�af�modstan-
deren,�som�har�bolden�i�hånden.�Det�bliver�dermed�
udeholdets�opgave�at�røre�så�mange�af�indeholdets�
deltagere�som�muligt�med�bolden,�mens�den�holdes�
i�hånden.�Udeholdets�spillere�må�løbe�tre�skridt�og�
kaste�den�videre.�Alle�spillere�der�bliver�rørt�med�
bolden�dør.�Er�der�ikke�tre�døde,�vender�alle�spillerne�
tilbage�til�det�sted�de�stod,�før�bolden�blev�grebet�og�
spillet�fortsætter

›› ��Griber�udeholdets�spillere�med�den�lille�kegle�–�den�
gyldne�kegle/vaffel�–�bolden�med�selve�keglen�bety-
der�det�tre�døde,�hvorefter�holdene�skifter�position

spillets aFslutninG
›› ��Man�kan�spille�på�tid�eller�til�et�bestemt�antal�point

Variationer
›› ��Man�kan�spille�uden�at�løbe�med�bolden,�hvilket�kan�
eliminere�eventuelle�kontroverser�om,�hvorvidt�man�
har�løbet�3�eller�4�skridt�eller�lignende

›› ��I�situationen�hvor�alle�fra�indeholdet�skal�løbe�ind�
i�det�markerede�felt�ved�en�griber,�kan�man�spille�
med�at�indeholdet�skal�skydes�som�i�stikbold,�hvor�

udeholdet�ikke�må�løbe�med�bolden,�men�i�stedet�
spiller�sammen�for�at�få�bolden�hen�i�nærheden�af�
indeholdet.�Der�kan�placeres�en�skumbold�i�det�mar-
kerede�felt�eller�stopfeltet�som�benyttes

›› ��Det�anbefales�ikke�at�spille�med�alle�regler�fra�start,�
da�forvirringen�blandt�deltagerne�kan�være�total.�
Byg�derfor�enkelte�variationer�på�spillet�efterhån-
den�som�deltagerne�bliver�fortrolige�med�denne�
form�for�rundbold

banens opbygning

7

6

5

4

3

2
1

5

4

2

7

6

3
Kø-kegle hvor
indeholdet står
bag for ikke at 
få bat i hovedet

Indespiller der
slår til bolden

Dommer og
stopfelt

Feltet med pinden
der kan hentes og
befri en død

Spiller med den
gyldne kegle

Udespiller
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Materialer
10�x�10�meter�elastikbane
1�skumbold�(Ø:�15cm)

antal deltaGere
12-20�deltagere�(et�højere�antal�kan�besluttes�ved�at�
hæve�antallet�af�skumbolde)

Forberedelsestid/VariGhed
Ingen/20-40�min.

orGaniserinG
›› ��En�bane�på�10�x�10�meter�etableres

›› ��På�hver�af�banens�4�langsider�placeres�lige�mange�
deltagere,�hvorefter�én�fra�hver�langside�går�ind�i�
centrum�af�banen

spillets GanG
›› ��En�skumbold�bliver�sat�i�spil,�og�det�gælder�nu�om�
for�de�4�i�midten�af�banen�at�undgå�at�blive�ramt�af�
bolden�så�længe�som�muligt

›› ��Bliver�en�deltager�inde�på�banen�ramt�af�en�bold�
(må�ikke�ramme�jorden�eller�andet�først),�skal�delta-
geren�placere�sig�i�en�af�siderne�på�banen

›› ��Når�der�kun�er�én�af�de�4�deltagere�tilbage,�bliver�
denne�udnævnt�til�”Konge”/”Dronning”�og�stiller�sig�
ud�i�en�af�siderne�af�banen

›› ��4�nye�deltagere�stiller�sig�ind�på�midten�af�banen�og�
aktiviteten�fortsættes,�indtil�en�ny�Konge/Dronning�
er�udnævnt.�Der�fortsættes�indtil�alle�deltagere�har�
været�i�midten�af�banen

›› ��Når�alle�har�prøvet�at�kæmpe�for�livet,�er�et�antal�
Konger/Dronninger�tilbage.�De�skal�placere�sig�på�ny�
på�midten�af�banen,�hvorefter�den�sidste�kamp�om�
overlevelse�udkæmpes.�Den�deltager�som�holder�sig�
længst�tid�i�live,�bliver�til�sidst�udnævnt�til�Kejser/
Kejserinde

›› ��Hvis�en�deltager�på�midten�af�banen�griber�en�bold,�
lever�han/hun�videre�og�spillet�fortsætter

›› ��Hvis�skumbolden�er�udenfor�deltagernes�række-
vidde,�må�de�gerne�løbe�ind�og�hente�den,�men�de�må�
først�kaste�bolden�igen,�når�de�står�i�en�af�siderne

›› ��Der�må�gerne�spilles�sammen�for�at�få�ramt�delta-
gerne�i�midten

spillets aFslutninG
›› ��Når�en�Kejser�eller�Kejserinde�er�udnævnt,�hvorefter�
spillet�kan�begynde�forfra

Vigebold�

 Hvem ville ikke gerne være Konge, 
Dronning eller Kejser for en stund …
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Materialer
5�x�15�meter�elastikbane
10�meter�elastiksnor
1�markeringsbrik�pr.�2�deltagere
2�sæt�overtræksveste

antal deltaGere
8-12�deltagere�pr.�bane

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› ���En�bane�etableres�med�en�10�meter�elastiksnor�i�
midten�og�på�langs�med�banen.�Elastiksnoren�stop-
per�2-3�meter�fra�sidelinjerne

›› ��Deltagerne�deles�i�2�lige�store�hold�(forsvarere:�F1-F4�
og�angribere:�A1-A4),�som�ifører�sig�hver�deres�farve�
overtræksveste

›› ��F1-F4�(pilene)�markeres�ved�en�markeringsbrik

›› ��Forsvarsspillerne�sætter�sig�på�hug�på�de�pladser,�
som�er�markeret�på�illustrationen.�Forsvarsspil-
lerne�sætter�sig�med�fronten�i�skiftevis�den�ene�og�
den�anden�retning�og�på�hver�side�af�den�midterste�
elastiksnor,�som�illustreret�ved�hjælp�af�pilenes�
retninger�og�placeringer

›› ��Angriberne�placerer�sig�frit�inden�for�det�markerede�
område

spillets GanG
›› ��Go�Go�går�ud�på�at�forsvarsspillerne�skal�forsvare�
det�markerede�område�ved�hurtigst�muligt�at�fange�
angriberne,�hvilket�kræver�et�godt�samarbejde

›› ��Aktiviteten�sættes�i�gang�ved�at�angriberne�i�fæl-
lesskab�beslutter�hvem�af�forsvarerne,�de�ønsker�at�
sætte�i�gang,�hvorefter�én�af�angriberne�prikker�en�
forsvarer�på�skulderen,�som�derpå�begynder�jagten�
på�at�fange�angriberne

›› ��F1-F4�må�ikke�krydse�midterlinjen�og�må�kun�løbe�i�
den�retning,�som�de�bestemmer�sig�for�i�det�øjeblik,�
de�bliver�prikket�på�skulderen�(højre�eller�venstre�i�
den�retning�de�har�front�mod)

›› ��F1-F4�kan�kun�have�én�fanger�på�jagt�efter�angri-
berne�ad�gangen,�men�de�har�mulighed�for�at�sætte�
angriberne�under�pres�ved�hele�tiden�at�bytte�plads�
med�en�anden�forsvarer

Go-Go�

En forrygende intens og taktisk krævende fangeleg, 

        som stiller krav til deltagernes samarbejdsevne …

F2 F4

F1 F3

A1                            A2                            A3                            A4
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›› ��Forsvarsspillere�bytter�plads�ved,�at�den�der�fanger�
prikker�en�holdkammerat�på�skulderen,�sætter�sig�i�
nøjagtig�den�samme�position,�som�holdkammera-
ten,�som�derpå�fortsætter�jagten�på�angriberne

›› ��En�forsvarsspiller�må�gerne�række�ind�over�mid-
terlinjen�for�at�forsøge�at�fange�en�angriber�på�den�
anden�side�

›› ��A1-A4�må�bevæge�sig�frit�inden�for�det�markerede�
område

›› ��En�angriber�er�fanget,�når�han�bliver�rørt,�hvorefter�
han�træder�uden�for�det�markerede�område

›› ��En�angriber�dør,�hvis�han/hun�kommer�til�at�løbe�
uden�for�det�markerede�område

spillets aFslutninG
›› ��Go�Go�spilles�på�tid.�For�angriberne�gælder�det�om�
at�holde�sig�i�live�så�længe�som�muligt,�hvorimod�
det�for�forsvarsspillerne�gælder�om�at�få�fanget�
angriberne�hurtigst�muligt

›› ��Et�alternativ�kan�være,�at�der�fra�start�besluttes�at�
spille�i�10�minutter�og�antallet�af�overlevende,�når�
tiden�er�gået,�udgør�holdets�point,�hvorpå�holdene�
bytter�roller,�så�det�andet�hold�kan�prøve�at�score�
flere�point
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Materialer
3�x�20�meter�elastiksnor

antal deltaGere
10-40�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./10-20�minutter

orGaniserinG
›› ��De�3�elastiksnore�lægges�parallelt�med�hinanden�
med�10�meters�mellemrum,�hvoraf�den�midterste�
udgør�midterlinjen

›› ��Deltagerne�inddeles�i�2�lige�store�hold:�Hold�A�og�
Hold�B,�som�tager�opstilling�bag�hver�deres�baglinje

›› ��De�bliver�enige�om�et�tema�for�aktiviteten.�Der�er�
ingen�grænser�for,�hvad�temaet�kan�være,�men�i�
dette�eksempel�vælger�vi�temaet:�Dyr

spillets GanG
›› ��Hold�A�starter�med�at�gå�sammen�i�en�ring�for�at�
blive�enige�om�et�dyr,�de�vil�agere,�ved�at�mime�
dyrets�bevægelser

›› ��Når�de�er�blevet�enige,�går�de�samlet�frem�mod�mid-
terlinjen�og�siger:�”HER�KOMMER�VI”,�”HER�KOMMER�
VI”,�”HER�KOMMER�VI”�og�stopper�ca.�2�meter�fra�
midterlinjen

›› ��Når�Hold�A�er�nået�frem�til�midterlinjen�går�Hold�B�i�
samlet�flok�op�mod�midterlinjen,�og�siger:�”HVEM�ER�
I”,�”HVEM�ER�I”,�”HVEM�ER�I”�indtil�de�er�ca.�2�meter�
fra�midterlinjen

›› ���Når�holdene�er�stoppet,�begynder�hold�A�at�mime�
det�valgte�dyr,�ved�signal�fra�den�aktivitetsansvar-
lige.�Dette�er�vigtigt,�da�erfaringen�viser,�at�der�
ellers�mimes�og�gættes�alt�for�tidligt�med�det�resul-
tat,�at�en�masse�deltagere�slet�ikke�har�lagt�mærke�
til�og�hørt,�hvad�der�er�blevet�gættet

›› ��Det�gælder�om�at�gætte�dyret�ved�at�råbe�det�til�
modstanderne.�Så�snart�at�bare�én�fra�Hold�B�har�
gættet�rigtigt,�skal�deltagerne�fra�Hold�A�forsøge�at�
nå�tilbage�over�deres�baglinje,�inden�at�de�bliver�rørt�
af�modstanderne

›› ��Bliver�man�rørt,�skifter�man�hold

›› ��Holdene�skiftes�til�henholdsvis�at�agere�et�dyr�og�at�
fange

spillets aFslutninG
›› ��Når�en�forudbestemt�tid�er�gået�eller�når�det�for-
nemmes�at�begejstringen�er�nedadgående

Her�kommer�vi  Fangeleg, hvor et godt gæt 
og teatralske evner er nyttige …
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
20�meter�elastiksnor
Nat�&�dag�skive

antal deltaGere
10-40�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./10-15�minutter

orGaniserinG
›› ��Banen�sættes�op�med�elastiksnoren�som�midterlinje

›› ��Deltagerne�deles�i�2�lige�store�hold�og�benævnes�
henholdsvis:�”Nat”�og�”Dag”

spillets GanG
›› ��Holdene�bliver�kaldt�frem�til�midten�af�banen�og�for-
deler�sig�på�en�lang�linje�på�hver�deres�banehalvdel�
med�ca.�2�meter�mellem�holdene

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�tager�fat�i�skiven�og�siger:�
”NU�SNURRER�NAT�OG�DAG�OG�VISER�HVEM�VI�MÅ�
TA`”.�Samtidig�snurres�skiven�rundt�på�jorden�(på�
asfalt,�fliser�og�lignende)�eller�i�luften�(på�græs,�groft�
grus�eller�lignende)

›› ��Lander�skiven�med�den�sorte�side�opad,�må�dag-
holdet�forsøge�at�fange�så�mange�som�muligt�fra�
natholdet,�inden�disse�når�ned�bag�egen�baglinje

›› ��Bliver�nogen�deltagere�fanget,�går�de�over�på�det�
andet�hold

›› ��Lander�skiven�med�den�hvide�side�opad,�gælder�det�
omvendte

spillets aFslutninG
›› ��Når�alle�deltagerne�er�erobret�over�på�et�af�holdene

›› ��Der�kan�spilles�på�tid�og�det�hold,�som�har�flest�del-
tagere�tilbage,�har�vundet

Variationer
›› ��Deltagerne�kan�eventuelt�selv�dreje�skiven

›› ��Deltagerne�kan�få�en�større�udfordring�ved�at�de�
f.eks.�starter�med�ryggen�til�hinanden,�liggende�på�
ryggen,�liggende�på�maven�eller�andet

›› ��Banen�kan�laves�mindre,�med�fordel�for�de�mindre�
hurtige,�som�da�får�større�chance�for�ikke�at�blive�
fanget�hele�tiden

Nat�og�dag  En fangeleg, 
som kræver hurtige reflekser …
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Materialer
20�O-skærme
20�O-tænger
1�blød�skumbold�pr�5.�par
1�O-løbs�kontrolkort�for�hvert�par�(hver�5.�par�skal�dog�
ikke�have�noget)

antal deltaGere
10-40�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed 
10-20�min./45�minutter�og�opefter

orGaniserinG
›› ���Et�område�på�størrelse�med�1-2�fodboldbaner�med�
mulighed�for�at�gemme�sig�bag�buske,�træer�og�
lignende�vælges

›› ��Op�til�20�O-skærme�og�nummererede�O-tænger�for-
deles�i�terrænet�og�en�”Master”/løsning�klippes�på�
”klippekortet”�imens�eller�før�at�posterne�placeres

›› ��Deltagerne�går�sammen�parvis

›› ��Hvert�par�får�udleveret�et�kontrolkort�på�nær�hvert�
5.�par

›› ��Hvert�5.�par�(fangerne)�får,�i�stedet�for�et�kontrol-
kort,�udleveret�en�blød�skumbold

spillets GanG
›› ��Når�løbet�sættes�i�gang,�gælder�det�om�at�få�klip-
pet�sit�kontrolkort�hurtigst�muligt,�hvilket�gøres�ved�
f.eks.�at�tage�O-tangen�på�post�nummer�5�og�klippe�
med�tangen�i�felt�nr.�5�på�kontrolkortet.�Rækkeføl-
gen�på�klippene�er�ligegyldig

›› ��Fangernes�opgave�er�at�fange�andre�ved�at�ramme�
dem�med�bolden�og�dermed�overtage�deres�kontrol-
kort

›› ��Et�nyt�fangerpar�må�ikke�skyde�på�det�par,�som�lige�
har�fanget�dem

›› ��Hvis�et�par,�som�bliver�jagtet�af�et�fangerpar,�slipper�
hinandens�hænder,�tæller�det�som,�at�de�er�blevet�
ramt,�hvorefter�de�skal�aflevere�deres�kontrolkort�til�
de�nu�tidligere�fangere�og�selv�overtage�rollen�som�
fangerpar

›› ��Hvis�et�fangerpar�slipper�hinandens�hænder,�annul-
leres�en�evt.�”fangst”,�og�de�bliver�nødt�til�at�jagte�et�
andet�par

›› ��Når�et�fangerpar�overtager�et�andet�pars�kontrol-
kort�fortsætter�de,�hvor�de�slap

›› ��Der�er�ikke�helle�på�noget�tidspunkt�i�aktiviteten

›› ��Par�der�afsløres�i�sabotage�(klipper�tilfældigt�på�
kontrolkortet),�trækkes�ud�af�aktiviteten

›› ��Et�par�er�først�i�mål,�når�de�har�afleveret�deres�kon-
trolkort�til�den�aktivitetsansvarlige

spillets aFslutninG
›› ��Når�alle�par�har�fået�klippet�samtlige�klip�på�kon-
trolkortet,�er�løbet�forbi�eller�når�over�halvdelen�af�
parrene�med�et�korrekt�klippet�kontrolkort�er�kom-
met�i�mål

Variationer
›› ��Aktiviteten�kan�laves�uden�bolde,�hvilket�betyder�
at�fangerparrene�fanger�ved�at�røre�de�andre�par�
og�ikke�ved�at�ramme�med�en�bold.�Denne�variant�
stiller�større�krav�til�parrenes�hurtighed,�hvor�akti-
viteten�med�bold�udjævner�evt.�uligheder�en�smule,�
hvad�angår�hurtighed

Team�O-løb  Orienteringsløb, fangeleg og stikbold 
i en underholdende pærevælling – bon appetit …
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
20�meter�elastiksnor
2�mærkebånd�pr.�deltager�+�40
20�faner
2�markeringsbrikker

antal deltaGere
12-30�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./30-45�min.

orGaniserinG
›› ���En�10�x�20�meter�elastikbane�sættes�op�med�en�20�
meter�elastiksnor�som�midterlinje�på�langs�af�banen

›› ��På�den�ene�sidelinje�ud�for�midterlinjen�placeres�en�
markeringsbrik�og�en�bunke�overskydende�mærke-
bånd,�og�yderligere�10�meter�væk�fra�banen�place-
res�endnu�en�markeringsbrik

›› ��På�hver�langside�(baglinje)�placeres�10�faner�med�ca.�
en�½�meters�mellemrum�mellem�hver�fane

›› ��Alle�deltagere�sætter�2�stk.�mærkebånd�(liv)�fast�i�
buksekanten�med�1�stk.�mærkebånd�på�henholdsvis�
venstre�og�højre�side�af�hoften

spillets GanG
›› ��Det�gælder�om�at�stjæle�faner�fra�modstanderne�og�
samtidig�undgå,�at�ens�egne�faner�bliver�stjålet

›› ��Det�enkelte�hold�skal�således�både�angribe�og�for-
svare�samtidig

›› ��Hvert�hold�har�”helle”�på�egen�banehalvdel�og�bag�
modstandernes�baglinje

›› ��Hvis�en�deltager�får�taget�det�ene�af�sine�2�liv�på�
modstandernes�banehalvdel,�kan�vedkommende�
fortsætte�sin�jagt�på�faner,�men�får�en�deltager�også�
taget�sit�andet�liv,�er�deltageren�ude�af�spillet,�indtil�
nye�liv�er�optjent

›› ��Nye�liv�kan�optjenes�ved�at�løbe�fra�markeringsbrik-
ken�på�den�ene�sidelinje�ud�til�den�anden�marke-
ringsbrik�10�meter�væk�og�tilbage�igen.�Dermed�
optjenes�ét�liv,�og�da�det�maksimale�antal�liv�pr.�del-
tager�er�2�liv,�er�det�muligt�at�løbe�endnu�en�tur�for�
at�optjene�sit�andet�liv.�Det�er�også�tilladt�at�optjene�
1�liv,�selvom�man�har�et�liv�tilbage

›› ��Hvis�en�deltager�får�taget�sit�andet�liv�på�mod-
standernes�banehalvdel�med�en�erobret�fane,�skal�
deltageren�aflevere�fanen�til�fangeren�og�løbe�ud�for�
at�optjene�nye�liv,�for�at�kunne�deltage�igen

›› ��Der�må�kun�stjæles�én�fane�ad�gangen,�og�den�skal�
bæres�synligt

spillets aFslutninG
›› ��Hvis�det�lykkes�det�ene�hold�at�erobre�alle�fanerne,�
har�holdet�vundet

›› ��Hvis�der�spilles�på�tid,�har�holdet�med�flest�faner,�
når�tiden�er�løbet�ud,�vundet

Van�Halen   Der er ingen tvivl om hvad navnet skal være til denne 
 eksplosive og alternative fangeleg – ”JUMP” for livet … Orienteringsløb, fangeleg og stikbold 

i en underholdende pærevælling – bon appetit …
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
20�meter�elastiksnor
2�x�10�meter�elastiksnor
2�sæt�overtræksveste
4�pløkke

antal deltaGere
8-24�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› ��En�10�x�20�meter�bane�sættes�op�med�en�20�meter�
elastiksnor�som�midterlinje.�På�hver�side�af�banen�
etableres�et�ingenmandsland�med�10�meter�ela-
stiksnore

›› ��Deltagerne�deles�så�vidt�muligt�i�2�lige�store�hold,�
som�placerer�sig�på�hver�deres�hjemmebane

spillets GanG
›› ��Hold�A�og�B�har�til�opgave�at�udrydde�hinanden

›› ��Hvis�man�skubber�en�modstander�ud�i�Ingenmands-
land,�er�denne�person�død,�hvis�personen�har�begge�
ben�placeret�i�ingenmandsland

›› ��Et�ben�i�banens�øvrige�areal�er�nok�til�at�overleve

›› ��Når�en�person�fra�enten�hold�A�eller�B�træder�ind�på�
modstandernes�hjemmebane,�skal�denne�person,�
efter�at�have�taget�en�dyb�indånding,�hele�tiden�
sige:�”Garbadi,�Garbadi,�Garbadi,…”�så�længe�perso-
nen�opholder�sig�på�modstandernes�hjemmebane

›› ��Bliver�man�fastholdt�på�modstanderens�bane-
halvdel,�indtil�man�ikke�længere�har�luft�til�at�sige:�
”Garbadi”,�dør�man

›› ��Derimod�dør�alle�de�personer,�som�forsøgte�at�fast-
holde�personen,�hvis�personen�når�at�få�så�meget�
som�en�hånd�ind�og�røre�sin�egen�hjemmebane,�
mens�de�holder�fast

›› ��En�anden�måde�at�udrydde�sine�modstandere�på�er�
at�trække�dem�ind�på�sin�egen�banehalvdel�og�holde�
dem�dér,�indtil�de�ikke�længere�har�luft�til�at�sige:�
”Garbadi”

spillets aFslutninG
›› ��Garbadi�afsluttes,�når�alle�deltagere�fra�et�hold�er�
udryddet�eller�ved�at�spille�først�til�2�eller�3�sejre

Variationer
›› ��I�stedet�for�at�spillere�udryddes�kan�de�overgå�til�
modstanderholdet�og�aktiviteten�slutter�i�det�øje-
blik,�at�alle�deltagere�er�på�samme�hold

›› ��Èn�eller�flere�deltagere�fra�hvert�hold�udpeges�til�
fangere,�hvis�mission�er�at�gå�på�ekspedition�på�
modstanderens�banehalvdel.�Fangeren�kan�få�det�
andet�holds�deltagere�over�på�sit�eget�hold�eller�
udrydde�dem�(alt�efter�temperament),�ved�at�røre�
dem�og�nå�tilbage�til�egen�banehalvdel,�uden�at�det�
lykkes�modstanderne�at�fastholde�fangeren,�indtil�
han�ikke�længere�kan�sige:�”Garbadi”.�Lykkes�det�
ikke�fangeren�at�nå�tilbage�med�luft�i�behold,�over-
går�fangeren�til�det�modsatte�hold

Garbadi�  Tag en dyb indånding og arbejdshandskerne på, 
så er du klar til en kraftbetonet, indisk aktivitet …

Hold A hjemmebane

Hold B hjemmebane
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
1�gyldent�skind
1�træstub�eller�spand

antal deltaGere
6-14�deltagere�pr.�skind

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./5-10�minutter

orGaniserinG
›› ��En�10�x�20�meter�elastikbane�etableres�med�en�træ-
stub�placeret�i�centrum�af�banen

›› ��Det�gyldne�skind�lægges�på�træstubben

›› ��Deltagerne�deles�i�2�lige�store�hold,�som�placeres�
bag�hver�deres�baglinje�af�banen

›› ��De�2�holds�deltagere�stiller�sig�i�kø�i�2�lange�rækker�
bag�hver�deres�baglinje

›› ��En�neutral�dommer�udnævnes

spillets GanG
›› ��Når�dommeren�fløjter�kampen�i�gang�gælder�det�
om,�for�den�forreste�i�rækken�på�hver�af�de�2�hold,�at�
kæmpe�om�det�gyldne�skind

›› ��Kampen�om�det�gyldne�skind�foregår�ved�enten�at�
stjæle�det�og�nå�tilbage�til�eget�hold,�uden�at�blive�
rørt�eller�ved�at�få�modstanderen�til�at�stjæle�skin-
det,�men�at�nå�at�fange�denne�person,�inden�han/
hun�når�tilbage�med�skindet

›› ��Når�en�deltager�når�tilbage�med�det�gyldne�skind�
uden�at�blive�rørt,�overgår�hans�direkte�modstander�
til�hans�hold

›› ��Hvis�en�deltager�når�at�blive�rørt,�inden�han/hun�når�
tilbage�med�det�gyldne�skind�overgår�denne�person�
til�modstanderholdet

spillets aFslutninG
›› ��Når�alle�deltagere�er�på�samme�hold

Variationer
›› ��Aktiviteten�kan�videreudvikles�ved�at�lægge�flere�
skind�ind�ad�gangen.�For�eksempel�ved�at�lægge�
3�gyldne�skind�ind�på�hver�deres�træstub�med�2-3�
meters�mellemrum.�Da�sender�hvert�hold�3�delta-
gere�af�sted,�når�dommeren�giver�signal.�For�disse�3�
gælder�det,�som�tidligere,�at�de�skal�stjæle�skindet�
eller�fange�modstandere,�som�stjæler�det.�Har�man�
først�stjålet�1�skind�og�løbet�hjem�med�det,�kan�man�
ikke�vende�tilbage�i�kampen.�Hvis�det�ene�hold�stjæ-
ler�1�skind�og�det�andet�2,�så�skal�det�samme�antal�
deltagere�skifte�hold.�Det�vil�sige,�at�der�altid�vil�
være�lige�så�mange�deltagere,�der�skifter�hold,�som�
der�vil�være�skind.�Dommeren�hjælper�til�med�at�
bestemme,�hvem�som�skifter�til�hvilke�hold.�Kæm-
pes�der�med�flere�skind�ad�gangen,�kan�deltageran-
tallet�forsøges�fordoblet

›› ��Ved�grupper�større�end�14�deltagere�kan�der�med�
fordel�etableres�2�baner,�hvor�der�eksempelvis�kæm-
pes�7�mod�7�på�hver�bane�ved�et�deltagerantal�på�28�
deltagere.�Denne�variant�vælges�for�ikke�at�delta-
gerne�kommer�til�at�have�alt�for�meget�ventetid,�før�
at�det�bliver�deres�tur�til�at�kæmpe�om�det�gyldne�
skind

Kampen�om�det�
gyldne�skind

En udfordring på list og hur
tighed …
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Materialer
2�x�(3�x�3)�meter�elastikbane
3�forskellige�farver�overtræksveste
50�træmønter
6�bøllebaskere

antal deltaGere
10-40�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
10�min./30-45�min.

orGaniserinG
›› ��Banen�anbefales�i�en�størrelse�af�ca.�1�fodboldbane

›› ��Deltagerne�deles�i�3�hold:�Hold�A,�B�og�C,�som�får�
hver�deres�farve�overtræksveste�på

›› ��Hold�A�og�B�fordeles�med�40%�af�det�samlede�del-
tagerantal�på�hvert�hold�og�de�sidste�20%�af�delta-
gerne�kommer�på�Hold�C.�Eksempel�ved�20�delta-
gere:�Hold�A�(8),�Hold�B�(8)�og�Hold�C�(4)

›› ��Hold�A�og�B�tildeles�en�base�på�3�x�3�meter�i�hver�sin�
ende�af�banen

›› ��Hold�A�og�B�får�25�træmønter�og�3�bøllebaskere�
hver.�Træmønterne�lægges�i�egen�base�og�3�delta-
gere�på�hvert�hold�udnævnes�til�”bøllebaskere”�og�
får�hver�deres�bøllebasker

›› ��Hold�A�og�B�går�til�deres�baser�og�Hold�C�(zombierne)�
samles�på�midten�af�banen

spillets GanG
›› ��Hold�A�og�B�skal�stjæle�træmønter�fra�hinan-
den�uden�at�blive�standset�af�”bøllebaskere”�eller�
�”zombier”

›› ��”Bøllebaskerne”�har�til�opgave�at�standse�modstan-
dere,�som�forsøger�at�stjæle�sit�holds�træmønter.�
Dette�gøres�ved�at�baske�til�dem�med�deres�bølleba-
skere

›› ��Ingen�andre�end�”bøllebaskerne”�kan�stoppe�dem,�
som�forsøger�at�stjæle�træmønter

›› ��Bliver�man�ramt�af�en�bøllebasker,�skal�man�afle-
vere�en�stjålet�træmønt�tilbage,�hvorefter�”bølle-
baskeren”�bringer�træmønten�tilbage�til�egen�base�
med�det�samme

›› ��”Bøllebaskeren”�må�ikke�baske�nogen,�så�længe�at�
han/hun�har�en�generobret�træmønt�på�sig

›› ��”Bøllebaskerne”�kan�ikke�stjæle�træmønter,�men�
kun�forsvare�og�generobre�stjålne�træmønter

›› ��Det�er�kun�muligt�at�stjæle�én�træmønt�ad�gangen,�
og�den�skal�bringes�ind�i�egen�base,�før�den�er�ero-
bret

›› ��Deltagere,�der�har�kæmpet�sig�ind�i�modstandernes�
base,�har�”helle”�herinde,�indtil�de�vælger�at�tage�
chancen�og�løbe�hjem�til�egen�base�med�en�stjålet�
træmønt

›› ��Der�er�ingen�grænser�for,�hvor�mange�modstandere�
der�må�stå�i�en�base

›› ��Hold�C�er�”zombier”�(levende�døde),�som�hverken�
holder�med�det�ene�eller�det�andet�hold

›› ��”Zombiernes”�opgave�er�at�fange�tilfældige�forbi-
passerende�og�sker�det,�at�de�fanger�én�af�de�øvrige�
deltagere,�bytter�de�to�personer�roller�ved�at�bytte�
overtræksveste,�hvorefter�den�nye�”zombie”�skal�
finde�et�nyt�offer�og�den�tidligere�”zombie”�nu�skal�
forsøge�at�stjæle�træmønter�for�sit�nye�hold

›› ��”Zombierne”�kan�fange�alle�på�nær�”bøllebaskerne”

Guldet,�zombierne�
og�bøllebaskerne  Giv agt! En forestående sejr kan med ét 

veksles til et liv blandt de levende døde zombier…
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spillets aFslutninG
›› ��Før�spillet�sættes�i�gang�aftales,�hvor�lang�tid�der�
ønskes�at�blive�spillet,�og�når�den�aftalte�tid�er�gået�
er�spillet�slut

›› ��Holdet�med�flest�træmønter�vinder,�og�holdet�med�
færrest�træmønter�kan�glæde�sig�over�ikke�at�være�
levende�døde�zombier

Variationer
›› ��Etablering�af�flere�baser�til�hvert�hold�med�5-10�
meters�mellemrum�mellem�hver�base�og�en�lige�for-
deling�af�træmønter�i�hver�base�spillet�igennem�vil�
bringe�endnu�mere�action�ind�i�en�i�forvejen�særde-
les�actionpræget�aktivitet
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
3�klemmer�pr.�deltager
1�sæt�overtræksveste�pr.�hold

antal deltaGere
12�deltagere�og�opefter

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./10-15�min.

orGaniserinG
›› ��Deltagerne�inddeles�i�2�hold

›› ��Alle�deltagere�får�3�klemmer�hver,�som�sættes�i�den�
nederste�kant�af�overtræksvesten

›› ��Klemmerne�skal�være�synlige

spillets GanG
›› ��Når�spillet�sættes�i�gang,�gælder�det�om�at�stjæle�
klemmer�fra�de�øvrige�holds�deltagere

›› ��Klemmerne�stjæles�ved�at�trække�dem�af�modstan-
derne

›› ��Stjålne�klemmer�skal�umiddelbart�efter�sættes�på�
egen�overtræksvest

›› ��Klemmerne�må�ikke�dækkes�af�hænderne,�men�ude-
lukkende�ved�bevægelse�af�kroppen

›› ��Hvis�deltagere�opdages�i�at�løbe�med�klemmer�i�
hånden�beordres�de�smidt�af�dommeren,�hvorefter�
andre�kan�samle�dem�op,�da�det�skal�være�muligt�
for�andre�at�stjæle�dem

›› ��Man�er�ikke�fredet,�mens�man�sætter�klemmer�på,�
selvom�det�er�et�meget�sårbart�øjeblik.�Alligevel�skal�
de�sættes�på�med�det�samme,�de�er�stjålet,�og�det�
gælder�bare�om�at�gøre�det�hurtigst�muligt�for�ikke�
at�komme�i�knibe

spillets aFslutninG
›› ���Aktiviteten�foregår�på�tid,�hvor�holdet�med�flest�
klemmer,�når�tiden�er�udløbet,�har�vundet

Variationer
›› ��Aktiviteten�kan�også�udkæmpes�alle�mod�alle

›› ��Deltagere�uden�klemmer�går�ud�af�aktiviteten,�og�
”last�man�standing”�løber�med�sejren

›› ��Vær�opmærksom�på�at�denne�aktivitet�indeholder�
et�stort�frustrationsmoment,�hvilket�betyder,�at�
det�sjældent�gavner�at�lege�legen�længere�end�den�
angivne�tid,�da�nogen�i�så�fald�risikerer�at�eksplo-

dere�i�frustration.�Frustrationen�ligger�ofte�i,�det�ene�
øjeblik,�at�være�helt�på�toppen�og�have�masser�af�
klemmer�til,�det�andet�øjeblik,�at�være�blevet�ribbet�
for�klemmer�og�nu�er�langt�bagude�i�kampen.�Dette�
er�dog�mest�udtalt�i�alle�mod�alle�variationen

Team-tagfat�  En aktivitet med høj intensitet 
og konstant action



  Samarbejde og 
kommunikation
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Materialer
10�x�20�meter�elastikbane
25�markeringsbrikker
50-100�træmønter�(skatten)
1�par�mobility�briller�pr.�2�deltagere

antal deltaGere
8�til�30�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5-10�min./20-30�min.

orGaniserinG
›› ��En�bane�på�10x20�meter�sættes�op,�og�træmønter�
fordeles�over�hele�banen

›› ��Deltagerne�deles�op�i�par�og�forsynes�hver�med�et�
par�mobility�briller�og�en�markeringsbrik

›› ��Parrene�skal�finde�ud�af,�hvem�som�vil�være�”blind”�
og�hvem�som�vil�være�”hjælper”

›› ��Hjælperens�opgave�er,�fra�sidelinjen,�at�dirigere�sin�
makker�rundt�for�at�finde�træmønterne�og�samtidig�
sørge�for,�at�den�blinde�ikke�støder�ind�i�de�andre�
”blinde”�–�Det�er�forbudt�at�løbe!

›› ��Alle�parrene�fordeler�sig�rundt�om�banen,�og�hjæl-
peren�ligger�sit�holds�markeringsbrik�ved�sidelinjen.�
Dette�er�nu�holdets�standplads.�Imens�tager�den�
anden�i�parret�mobility�briller�på�og�gør�sig�klar�til�
at�bevæge�sig�ind�på�banen

›› ��Når�”den�blinde”�fra�hver�af�parrene�har�fået�mobi-
lity�briller�på�spredes�markeringsbrikkerne�ud�på�
banen.�Disse�markeringsbrikker�fungerer�som�bom-
ber�og�må�ikke�berøres�af�den�blinde

spillets GanG
›› ��Spillet�går�nu�ud�på,�at�den�blinde�fra�hvert�par�skal�
indsamle�så�mange�træmønter�som�muligt,�inden�
den�aftalte�tid�er�gået

›› ��Hjælperen�skal�blive�uden�for�banen,�men�må�gerne�
bevæge�sig�rundt�langs�sidelinjerne�og�dirigere�den�
blinde�ved�at�råbe�instrukser�til�den�blinde

›› ��Den�blinde�må�kun�hente�én�træmønt�ad�gangen,�
som�bringes�ud�til�deres�standplads�og�ligges�i�
holdets�markeringsbrik,�uden�fysisk�at�få�hjælp�fra�
hjælperen,�men�kun�ved�hjælp�af�verbale�instrukser

›› ��For�hver�gang,�at�den�blinde�støder�ind�i�en�bombe�
(markeringsbrik),�skal�hjælperen�smide�en�indsam-
let�træmønt�ud�på�banen�igen

spillet aFsluttes 
›› ����Når�tiden�er�gået�eller�når�alle�træmønter�er�samlet�
ind

Variationer
›› ��Der�kan�differentieres�i�sværhedsgraden�ved�at�
”hjælperen”�går�rundt�på�banen�og�dirigerer�den�
blinde,�uden�dog�at�måtte�røre�den�blinde.�Hvis�det�
skal�være�sværere,�skal�”hjælperen”�dirigere�fra�ét�
bestemt�punkt�hele�tiden

›› ��Deltagerne�kan�deles�op�i�2�hold,�som�skal�dyste�
mod�hinanden�om�at�finde�flest�træmønter

›› ��3�pilates�bolde�kan�smides�ind�på�banen.�De�må�
gerne�skubbes�og�flyttes�rundt�på�banen�og�er�
indlagt�for�at�irritere�skattejægerne.�Efter�spillet�har�
kørt�ca.�10�minutter�får�skattejægerne�information�
om,�at�pilates�boldene�giver�3�point,�hvis�de�tages�
med�ud�til�standpladsen

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�kan�komme�med�input�til�
hvad�parrene�kan�gøre�for�at�kunne�dirigere�hinan-
den,�hvis�deltagerne�ikke�kender�forskel�på�højre�og�
venstre

Blind�skattejagt��  Hvis det skal lykkes at finde 
skatten, skal du stole på din makker …
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Materialer
50�laminerede�kort�med�tallene�fra�1-50�inkl.�ét�lille�
bogstav�pr.�kort
2�store�skumterninger�pr.�ca.�25�deltagere
Kontrolkort

antal deltaGere
5-50�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› ���I�det�valgte�område�placeres�50�laminerede�sedler�
på�jorden�med�bagsiden�opad

›› ��Antallet�af�deltagere�er�med�til�at�definere�hvor�
stort�aktivitetsområdet�skal�være

›› ��I�midten�af�aktivitetsområdet�ligges�2-4�store�skum-
terninger

›› ��Deltagerne�deles�i�hold�af�5�personer�på�hvert

›› ��Hvert�af�holdene�skal�finde�en�fælles�dyrelyd�(dyre-
brøl),�som�de�skal�afprøve.�Dyrebrølet�skal�bruges�i�
aktiviteten�til�at�kalde�holdet�sammen.�Derfor�er�det�
vigtigt,�at�det�er�en�lyd,�som�er�gennemtrængende.�
To�hold�kan�ikke�have�samme�dyrelyd,�så�sker�det,�
skal�dem,�der�valgte�sidst�vælge�en�ny�dyrelyd

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�er�udstyret�med�et�kon-
trolkort�og�placeret�ved�skumterningerne�i�centrum

spillets GanG
›› ���Holdene�skal�på�skift�slå�med�terningen.�Det�tal�
som�terningen�viser,�skal�holdet�nu�individuelt�ud�at�
finde.�Til�en�begyndelse�skal�alle�hold�have�slået,�før�
at�spillet�går�i�gang

›› ��Når�en�deltager�fra�holdet�har�fundet�tallet,�kaldes�
de�andre�til�samling�ved�det�fundne�tal�og�med�den�
aftalte�dyrelyd:�Dette�kunne�f.eks.�være:�”KY-KE-LI-
KYYYY”,�hvis�holdet�havde�valgt�at�kalde�til�samling�
med�lyden�af�en�hane.�Derefter�løber�holdet�i�samlet�
flok�til�startstedet,�hvor�de�skal�oplyse�det�lille�kon-
trolbogstav,�som�stod�til�højre�for�det�tal,�de�lige�har�
fundet�(den�aktivitetsansvarlige�sætter�et�kryds�på�
kontrolkortet�ud�for�holdet,�hvis�det�bogstav�de�har�
oplyst�er�korrekt)

›› ��Når�hele�holdet�er�samlet�og�kontrolbogstavet�god-
kendt,�må�de�kaste�terningen�igen

›› ��Det�nye�tal�som�fremkommer�(f.eks.�6),�skal�lægges�
til�det�første�(f.eks.�4)�og�summen�af�de�to�tal�(6�+�4�=�
10)�er�det�tal,�de�nu�skal�lede�efter�(dette�tal�marke-
res�med�en�prik�på�kontrolkortet�ud�fra�det�pågæl-
dende�hold)

›› ��Der�afsluttes�altid�med�tallet�50,�uanset�om�et�hold�
f.eks.�lige�har�fundet�nr.�49�og�slår�en�6´er.�Da�skal�de�
alligevel�afslutte�med�at�finde�nr.�50

spillets aFslutninG
›› ��Vinderen�er�det�hold,�der�først�når�tallet�50

Variationer
›› ���Hvad�angår�de�mindre�børn,�så�bakkes�de�i�højere�
grad�op�af�de�voksne,�som�hjælper�til�med�at�tyde�
tal�såvel�som�de�små�kontrolbogstaver.�Det�betyder,�
at�der�er�en�risiko�for�at�de�aktivitetsansvarlige�også�
får�lidt�motion,�og�det�er�jo�ikke�så�tosset,�da�det�har�
det�med�at�inspirere�børnene

Dyrebrølet   Brølet har afgørende betydning for hvor 
hurtigt I får fat i jeres holdkammerater og derfra 
kan fortsætte i samlet flok mod dyreflokkens fælles mål …
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Materialer
2�stk.�nylon�reb�á�25�meter
Sisalsnor
30�klemmer

antal deltaGere
4-8�deltagere�pr.�gruppe

Forberedelsestid/VariGhed
10-15�min./15�minutter

orGaniserinG
›› ��Edderkoppespindet�sættes�op�mellem�2�faste�stol-
per�eller�træer�med�nylonreb�og�sisal.�Med�nylon-
rebet�laves�en�øvre�vandret�linje�i�max.�1½�meters�
højde,�en�midterlinje�og�en�nedre�vandret�linje.�Med�
sisalsnor�etableres�en�lang�række�større�og�mindre�
huller�på�alle�3�niveauer�alt�efter,�hvor�høj�svær-
hedsgraden�skal�være

›› ��Holdet�stiller�sig�på�den�ene�side�af�spindet

›› ��Holdet�får�information�om,�at�de�skal�prøve�at�
komme�igennem�edderkoppespindet�så�mange�
gange�som�muligt,�inden�for�en�given�tidsramme,�
uden�at�røre�spindet

›› ��Holdet�får�nogle�minutter�til�at�organisere�sig�og�
diskutere,�hvordan�de�vil�komme�igennem

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�kan�give�input�til�gruppen,�
hvis�de�ikke�helt�fanger�konceptet�med�at�samar-
bejde�og�kan�påpege�at�lave�en�strategi,�så�alle,�
store�som�små,�kan�komme�igennem

spillets GanG
›› ��Holdet�går�nu�i�gang�med�komme�igennem�spindet.�
Når�en�af�deltagerne�er�kommet�igennem�et�hul,�er�det�
brugt�og�det�kan�ikke�benyttes�af�en�anden.�Der�sæt-
tes�en�klemme�på�for�at�markere,�at�hullet�er�lukket

›› ��For�hver�gang�en�deltager�fra�holdet�kommer�igen-
nem�et�hul�i�spindet�gives�1�point,�og�det�respektive�
hul�lukkes�permanent�ved�at�sætte�en�klemme�på�
rebet�og�opgaven�bliver�derved�gradvist�vanskeli-
gere,�da�der�bliver�færre�huller�at�vælge�imellem

›› ��Hvis�spindet�berøres�lukkes�det�hul,�de�forsøgte�at�
trænge�igennem.�Dette�markeres�ved�at�sætte�en�
klemme�på

›› ��Når�hele�holdet�er�kommet�over�på�den�ene�side,�kan�
de�forsøge�sig�med�at�komme�igennem�de�resterende�
huller�på�vejen�mod�den�anden�side.�Dette�fortsættes�
indtil�der�ikke�er�flere�huller�at�forsøge�sig�med

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�skal�hele�tiden�være�
opmærksom�på�sikkerheden,�da�deltagerne�på�et�
eller�andet�tidspunkt�skal�løfte�hinanden�igennem

›› ��Med�fokus�på�gruppens�samarbejdsevner�kan�den�
aktivitetsansvarlige�efterfølgende�samle�op�på�
opgaveløsningen

›› ��Det�kan�være�en�lærerig�øvelse�at�prøve�opgaven�
igen�for�at�optimere�samarbejdet,�ved�at�tage�ved�
lære�af�de�erfaringer,�de�gjorde�sig�under�første�for-
søg

spillets aFslutninG
›› ��Når�der�ikke�er�flere�huller�i�spindet�at�forsøge�at�
komme�igennem�eller�når�en�aftalt�tid�er�gået�

Variationer
›› ��Edderkoppespindet�kan�bruges�i�mange�sammen-
hænge.�Det�kan�f.eks.�være�en�post�på�et�opgaveløb,�
hvor�der�gives�ledetråde,�hvis�holdet�klarer�at�opnå�
et�vist�antal�point�eller�blot�lykkes�med�at�komme�
igennem�spindet,�inden�alle�huller�er�opbrugt

›› ��Hvis�man�ønsker�at�tilføje�opgaven�mere�konkur-
rence,�kan�Edderkoppen�foregå�på�tid�og�de�huller,�
som�det�ikke�lykkes�at�trænge�igennem�kan�f.eks.�
give�20�sekunder�i�straf�pr.�hul,�men�vælges�denne�
variant,�skal�man�være�opmærksom�på,�at�samar-
bejdet�omkring�opgaven�oftest�ryger�lidt�i�baggrun-
den�til�fordel�for�kampen�mod�tiden

Edderkoppen  Hvor mange gange kan holdets deltagere trænge gennem 
edderkoppens spind uden at vække dens opmærksomhed?
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Materialer
1�kvadratisk�felt�pr.�deltager�+�2�kvadrater�yderligere

antal deltaGere
8-16�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
2�min./20�min.

orGaniserinG
›› Eks.�med�8�deltagere:�10�kvadratiske�felter�placeres�i�
én�lang�række�med�en�½�meters�mellemrum�mellem�
hvert�kvadrat

›› Gruppen�deles�i�2�så�vidt�muligt�lige�store�grupper,�
hvor�den�ene�gruppe�(hvide)�placerer�sig�fra�venstre�
og�ind�mod�midten�med�front�mod�midten�og�én�
person�på�hvert�kvadrat.�Dernæst�placeres�2�tomme�
kvadrater,�hvorefter�den�anden�del�af�gruppen�(de�
sorte)�placerer�sig�med�fronten�mod�midten�med�én�
person�på�hvert�kvadrat�startende�fra�yderste�højre�
kvadrat

›› �Antallet�af�kvadratiske�felter�er�gruppens�antal�
deltagere�+�2.�Ved�7�gruppemedlemmer�betyder�det,�
at�3�personer�placerer�sig�i�den�ene�ende,�hvorefter�2�
tomme�felter�placeres�og�til�sidst�placeres�de�sidste�
4�deltagere�(i�alt�9�felter)

spillets GanG
›› De�hvide�skal�bytte�plads�med�de�sorte,�og�for�at�
opgaven�lykkes,�skal�følgende�spilleregler�følges:

›› De�kvadratiske�felter�må�IKKE�flyttes�fra�deres�
udgangspunkt

›› Det�er�kun�tilladt�at�bevæge�sig�fremad�og�aldrig�
tilbage

›› Kun�én�person�må�bevæge�sig�ad�gangen

›› Det�er�tilladt�at�flytte�fremad�i�et�tomt�felt�eller�
fremad�i�et�tomt�felt�bag�én�person,�som�er�på�vej�
fremad�i�den�modsatte�retning

›› Det�er�ikke�tilladt�at�flytte�fremad�i�et�tomt�felt�
foran�en�person�af�samme�farve,�f.eks.�at�flytte�en�
sort�person�fremad�i�et�tomt�felt�foran�en�anden�
sort�person

›› Når�gruppen�mener�at�have�fundet�løsningen,�skal�de�
kalde�på�den�aktivitetsansvarlige,�som�de,�nonverbalt�
og�uden�det�mindste�fejltrin,�skal�udføre�løsningen�for

spillets aFslutninG
›› Når�gruppen�har�præsenteret�et�løsningsforslag�for�
den�aktivitetsansvarlige�(evt.�inkl.�ekstra�forsøg)

Variationer
›› Kommunikationen�kan�gives�fri�under�løsningsfor-
slaget,�og�det�nonverbale�forsøg�kan�prøves�i�en�evt.�
anden�omgang

›› Sværhedsgraden�kan�lettes�og�aktiviteten�laves�for�
mindre�grupper�ved�at�placere�en�form�for�brikker/
klodser�på�kvadraterne�i�stedet�for�personer.�Det�giver�
et�større�overblik�over�opgaven,�men�væsentlig�min-
dre�grad�af�samarbejde�og�kommunikation

›› Hvis�Trafikproppen�er�en�del�af�flere�pointgivende�
opgaver,�og�gruppen�lykkes�med�løsningen�i�første�
forsøg,�får�de�5�point.�Lykkes�det�i�andet�forsøg�får�de�
3�point�og�lykkes�det�efter�3�eller�flere�forsøg�får�de�1�
point.�Løsningen�skal�falde�indenfor�tidsrammen!

Trafikproppen  En opgave der kræver disciplin 
 og respekt …
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Materialer
6-8�x�50�meter�reb
2�båthorn
1�par�mobility�briller�pr.�deltager
Markeringsbånd

antal deltaGere
4-24�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
20-30�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› ��Rebene�spændes�ud�i�hoftehøjde�mellem�en�masse�
tætstående�træer.�Rebet�skal�spændes�så�stramt,�at�
det�ikke�kommer�til�at�røre�jorden.�Det�gør�dog�kun�
udfordringen�mere�interessant,�hvis�højden�varierer

›› ��Der�er�ingen�fast�formel�på,�hvordan�banen�udfor-
mes.�Det�skal�dog�overvejes,�hvordan�der�skal�laves�
blindgyder�og�hvor�enderne�er�placeret�(udgangene)�
i�forhold�til�hinanden

›› ��Hvis�de�2�udgange�ligger�for�tæt�på�hinanden,�bliver�
det�for�nemt�for�deltagerne�at�finde�ud

›› ��Alle�deltagere�får,�på�afstand�af�Labyrinten,�mobility�
briller�på�og�bliver�ført�til�Labyrinten�i�samlet�flok.�
Den�aktivitetsansvarlige�skal�fokusere�på�at�skabe�
tryghed�i�gruppen�og�sørge�for,�at�alle�kommer�sik-
kert�til�Labyrinten

›› ��De�blinde�deltagere�bliver�1�efter�1�placeret�for-
skellige�steder�inde�i�Labyrinten�med�besked�på�at�
forholde�sig�roligt,�indtil�spillet�sættes�i�gang

›› ��Når�deltagerne�er�sat�ind�i�Labyrinten,�må�de�på�
intet�tidspunkt�slippe�rebet�og�bevæge�sig�væk�fra�
Labyrinten,�da�det�kan�være�farligt,�hvis�banen�lig-
ger�i�nærheden�af�en�sø,�skrænter�eller�andet

›› ��Mobility�brillerne�må�ikke�tages�af�under�aktivite-
ten.�Der�gives�strafpoint�ved�snyd!

spillets GanG
›› ��Det�gælder�nu�for�holdet�om�at�finde�ud�af�labyrin-
ten.�En�deltager�har�fundet�ud�af�labyrinten,�når�
man�kan�mærke�et�båthorn�for�enden�af�rebet

›› ��Holdet�skal�nå�at�få�flest�mulige�deltagere�ud�af�
labyrinten,�inden�der�er�gået�15�minutter.�Det�giver�
2�point,�hver�gang�en�deltager�finder�ud�af�labyrin-
ten�og�båtter�i�båthornet

›› ��Når�en�deltager�ud�af�labyrinten�inden�15�minut-
ter�er�gået,�bliver�han/hun�sat�ind�i�labyrinten�igen,�
hvorefter�det�er�muligt�at�score�endnu�flere�point�for�
holdet

spillets aFslutninG
›› ��Når�tiden�er�gået�får�deltagerne�lov�til�at�tage�mobi-
lity�brillerne�af,�se�banen�og�pointene�tælles�sam-
men

Variationer
›› ��Der�kan�påsættes�klemmer�på�rebet�for�at�indikere,�
at�der�ligger�en�ekstra�opgave�indenfor�5�meter

›› ��Ekstraopgaverne�kan�give�5�point,�når�deltagerne�
finder�dem�og�5�points,�hvis�de�løser�opgaverne�kor-
rekt

›› ��Ekstraopgaver�kan�være�smagsposter,�dufteposter,�
sanseposter,�gåder�eller�andet

›› ��Når�en�deltager�støder�på�en�klemme,�skal�han/hun�
kalde�på�en�holdkammerat,�som�skal�komme�for�at�
hjælpe�med�at�løse�opgaven.�De�2�holdkammerater�
tager�hinanden�i�hånden.�Den�ene�holder�fast�i�rebet�
og�den�anden�skal�lede�på�jorden�efter�et�num-
merskilt,�som�vil�være�placeret�3-4�meter�fra�rebet.�

Labyrinten  Samarbejds- og sanseopgave, 

hvor det gælder om at finde ”de løse ender”…
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Dette�nummerskilt�kan�indikere,�hvad�det�er�for�en�
opgave,�som�skal�løses�senere

›› ��Deltagere�som�kommer�ud�skal�dirigere�dem,�som�
stadig�er�inde�i�Labyrinten

›› ��Labyrinten�kan,�for�de�helt�små,�laves�som�en�san-
sebane,�hvor�det�handler�om�at�komme�igennem�
hele�banen�og�føle,�smage�og�dufte�sig�frem�til�at�
gætte�forskellige�genstande,�madvarer�med�videre,�
som�er�hængt�op�med�snor�eller�i�poser�på�selve�
rebet

›› ��Der�kan�skabes�en�større�tryghed�for�deltagerne�
ved�at�give�tilladelse�til�at�gå�parvis.�Det�er�fortsat�
vigtigt,�at�parret�hele�tiden�holder�fast�i�rebet

?

??
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Materialer
20�meter�elastiksnor
50�nationalflag�med�nationens�navn�på
50�nationalflag�med�tal�på�fra�1-50
Facitliste�med�alle�nationalflag�og�det�nummer��
de�er�givet
Markeringsbånd
Kontrolliste
1�sprittusch

antal deltaGere
10-50�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
15-20�min./30-45�min.

orGaniserinG
›› En�20�meter�elastiksnor�spændes�op�mellem�en�
række�træer�eller�andet.�På�snoren�hænges�50�
nationalflag�med�nationernes�navne�på

›› Ca.�30�meter�fra�disse�flag�markeres,�med�marke-
ringsbånd,�en�20�meter�lang�og�15�meter�bred�kom-
munikationszone

›› På�den�anden�side�af�kommunikationszonen,�med�
en�afstand�på�ca.�30�meter�derfra,�hænges�de�
samme�50�nationalflag�hulter�til�bulter�på�grene,�

stålspir�eller�andet.�På�disse�flag�er�nationernes�
navne�ikke�noteret,�men�derimod�er�et�nummer�
noteret�på�hvert�af�flagene�(fra�nr.�1-50)

›› Inden�opgaveløsningen�går�i�gang,�skal�gruppens�
medlemmer�fordele�sig�i�de�3�områder�ud�fra�en�
forudgående�strategi�og�følgende�overvejelser:

›› I�området�med�nationalflag�med�navne�på�(zone�
A)�udleveres�en�sprittusch�og�en�kontrolliste�med�
numrene�1-50,�hvorpå�nationerne�noteres�ud�for�det�
nummer,�de�er�givet.�Denne�liste�må�ikke�forlade�
zone�A�på�noget�tidspunkt,�og�skal�være�placeret�
lige�ved�de�ophængte�flag.�Personer�i�denne�zone�
må�kun�kommunikere�indbyrdes�og�med�personer�
i�kommunikationszonen,�det�vil�sige,�at�al�dialog�
mellem�personer�i�zone�B�går�igennem�kommunika-
tionszonen

›› I�kommunikationszonen�koordineres�indsatsen.�
Personerne�i�denne�zone�må�kommunikere�frit�med�
hinanden�og�de�2�øvrige�zoner

›› I�området�med�nationalflag�med�numre�på�(zone�
B)�skal�personerne�sørge�for�at�indhente�oplysnin-
ger�om�hvilke�numre,�de�forskellige�nationer�har.�
Personerne�i�denne�zone�må�kun�kommunikere�via�
personer�i�kommunikationszonen

spillets GanG
›› Opgaven�går�i�sin�enkelthed�ud�på�at�indhente�numre�
på�samtlige�nationer�og�notere�dem�på�listen�i�zone�A

›› Så�snart�den�indledende�info�er�givet,�fordeler�grup-
pen�ressourcerne�og�lægger�en�strategi�(ca.�5�min.)

›› Der�vil�uundgåeligt�være�nationer,�hvis�flag�ikke�
kan�genkendes�og�for�disse�flags�vedkommende�må�
personer�i�zone�B�beskrive�flaget�for�dem�i�kommu-
nikationszonen,�som�efterfølgende�viderebringer�
denne�oplysning�til�en�person�i�zone�A,�som�forsøger�
at�finde�det�beskrevne�flag,�så�den�rette�nation�kan�
noteres�på�listen�ud�fra�det�rette�nummer

›› Der�er�ingen�grænser�for,�hvor�mange�nationer�og�
numre,�der�i�princippet�kan�overleveres�på�én�gang

›› Ingen�nationalflag�må�flyttes/tages�af�på�noget�
tidspunkt

›› Et�tip�som�evt.�kan�gives�er,�at�det�kan�være�en�god�
idé�for�personer�i�zone�B�at�inddele�området�med�
flag�med�numre�på,�sådan�at�hver�person�i�zonen�
sørger�for�at�oplyse�om�numre�på�alle�de�nationer,�
deres�respektive�område�rummer.�Ellers�sker�der�
ofte�det,�at�de�intet�overblik�har�i�forhold�til�hvilke�
nationer,�der�er�oplyst,�og�hvilke�der�ikke�er

Nationerne
 Èn ting er at kunne genkende og 

beskrive nationalflag, men 

noget andet er, at formidle denne viden videre
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›› Det�kan�være�en�god�idé�at�aftale�hvem�der�kom-
munikerer�til�hvem,�så�kommunikationen�glider�
smertefrit

›› Der�kan�blive�travlt�i�zone�B,�så�det�vil�være�en�fordel�
at�placere�løbestærke�personer�i�denne�zone

›› Det�er�vigtigt�at�få�fordelt�ressourcerne�bedst�muligt�
og�få�gruppens�kompetencer�i�spil.�Personer�i�kom-
munikationszonen�skal�bl.a.�evne�at�rumme�og�
huske�en�masse�informationer

spillets aFslutninG
›› Når�en�på�forhånd�aftalt�tid�er�gået�eller�når�grup-
pen�har�noteret�samtlige�nationer�på�kontrolkortet
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Materialer
20�meter�elastiksnor
3-5�hårde�skumbolde�Ø:�15�cm�og�evt.�1�pilates�bold
1�par�mobility�briller�pr.�3�deltagere

antal deltaGere
6,�9,�12,�15�eller�18�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./20-30�min.

orGaniserinG
›› ��Banen�laves,�så�der�er�3-4�meters�mellemrum�mel-
lem�hvert�holds�Dirigent�og�Råber�(se�illustration)

›› ��Deltagerne�går�sammen�i�hold�á�3�og�får�udleveret�
et�par�mobility�briller

›› ��Hver�deltager�på�holdet�tildeles�nogle�specifikke�
funktioner:�1)�Dirigenten,�2)�Råberen�og�3)�Robotten

›› ��Dirigenten�kan�se,�men�kan�ikke�tale�og�bevæge�
andet�end�armene

›› ��Råberen�kan�tale/råbe�i�koder�og�se�dirigenten,�men�
kan�ikke�bevæge�sig.�Råberen�kan,�med�lukkede�øjne�
eller�ved�at�holde�sig�for�øjnene,�vende�sig�i�retning��
af�Robotten�for�at�råbe�de�ordrer,�der�gives�fra�diri-
genten

›› ��Robotten�kan�høre�og�bevæge�sig,�men�ikke�se�eller�
tale

›› ��Hvert�hold�får�nu�5-10�minutter�til�at�udvikle�deres�
eget�kodesprog�af�ord,�lyde�og�håndsignaler,�så�
Dirigenten�bliver�i�stand�til�at�dirigere�Robotten�med�
Råberens�hjælp

›› ��De�ord�som�opfindes�må�ikke�rime�på�de�originale,�
begynde�med�samme�forbogstav,�udtales�på�andre�
sprog,�være�retningsbestemte,�og�der�må�ikke�bru-
ges�numre

›› ��Holdet�skal�lave�deres�eget�originale�sprog

›› ��Når�holdene�har�fået�fordelt�rollerne�og�er�klar,�
stiller�de�op�således�at�Dirigenten�kigger�Råberen�i�

øjnene�og�kan�se�Robotten,�som�står�med�ryggen�til,�
på�vej�ud�på�en�foranliggende�bane

›› ��Råberen�sidder�eller�står�med�ryggen�til�Robotten�og�
kigger�på�Dirigenten

spillets GanG
›› ���Når�deltagerne�er�klar,�placeres�en�bold�på�banen�og�
spillet�sættes�i�gang

›› ��Robotterne�skal�nu�prøve�at�erobre�bolden�gennem�
deres�udviklede�sprog

›› ��Det�er�vigtigt,�at�den�aktivitetsansvarlige�har�over-
blikket,�så�Robotterne�ikke�kommer�til�at�støde�ind�i�
hinanden

Robotten  Samarbejdsopgave med stor kreativitet  
og et hjemmelavet kodesprog …

Dirigent 1 Råber 1 Robot 1

Dirigent 2 Råber 2 Robot 2 Bold

Dirigent 3 Råber 3 Robot 3
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›› ��Den�aktivitetsansvarlige�skal�ligeledes�sørge�for,�at�
holdene�ikke�overtræder�gældende�regler�vedrørende�
deres�opfundne�sprog

›› ��Så�snart�én�af�Robotterne�har�erobret�en�bold,�tildeles�
holdet�1�point,�og�en�ny�bold�sættes�i�spil�(flere�kan�
evt.�sættes�i�spil�på�samme�tid,�og�en�pilates�bold�til�
en�værdi�af�3�point�kan�evt.�også�sættes�i�spil)

›› ��Når�en�Robot�erobrer�en�bold,�skal�den�bringes�tilbage�
til�dirigenten,�før�at�det�er�muligt�at�erobre�en�ny�bold

spillets aFslutninG
›› ��Når�et�forudbestemt�antal�omgange�med�erobring�
af�bolde�er�nået�til�vejs�ende�eller�når�en�på�forhånd�
aftalt�spilletid�er�gået

Variationer
›› ��Ved�12-18�deltagere�skal�der�være�2�bolde,�som�kan�
erobres,�men�der�kan�tilføres�endnu�flere�bolde

›› ��Ved�6�hold�kan�de�starte�overfor�hinanden�og�det�
kræver�flere�bolde

›› ��Boldenes�størrelse�og�placering�kan�variere.�Store�
bolde�har�en�sjov�effekt

›› ��For�at�holde�dynamikken�i�aktiviteten�kan�den�
aktivitetsansvarlige�forbeholde�sig�ret�til�at�flytte�på�
boldene�under�aktiviteten

›› ��Hvis�deltagerne�kræver�hjælp�til�udviklingen�af�et�
kodesprog,�kan�det�være�nødvendigt�at�slække�på�
reglerne�om,�hvad�der�må�siges�og�i�stedet�give�input�

og�ideer�til,�hvordan�dirigenten�får�Robotten�til�at�
bevæge�sig�rundt�på�banen

›› ��Råberfunktionen�kan�tages�helt�væk.�Derved�opnås�
en�direkte,�verbal�kommunikation�mellem�Dirigent�og�
Robot.�Det�betyder,�at�opgaven�bliver�noget�nemmere�
for�begge�parter.�Alt�efter�deltagernes�evner�kan�den�
aktivitetsansvarlige�vælge�om�parrene�skal�opfinde�
et�kodesprog,�eller�om�de�skal�have�lov�at�prøve�at�
kommunikere�ved�hjælp�af�hverdagens,�vanlige�ret-
ningsbestemte�begreber

*
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Materialer
10�x�10�meter�elastikbane
Et�eller�flere�billedlotterier
1�markeringsbrik�pr.�spillebrik

antal deltaGere
8-32�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./10-15�min.

orGaniserinG
›› En�10�x�10�meter�elastikbane�etableres,�hvorpå�
spillebrikkerne�fra�billedlotteriet�lægges�(enten�på�
jorden�eller�enkeltvis)�under�hver�deres�markerings-
brik�spredt�over�et�passende�område

›› Børnene�inddeles�i�små�hold�á�2-4�deltagere�pr.�hold,�
og�hvert�hold�får�udleveret�en�spilleplade�med�bil-
leder�af�de�9�spillebrikker,�de�skal�finde

spillets GanG
›› Når�spillet�går�i�gang�gælder�det�om,�for�de�enkelte�
par,�at�finde�de�9�spillebrikker,�der�hører�til�deres�
spilleplade

›› Hver�deltager�må�blive�ved�med�at�lede�indtil�et�af�
holdets�spillebrikker�findes,�hvorefter�denne�spille-
brik�skal�løbes�tilbage�og�lægges�på�spillepladen,�før�
en�ny�spillebrik�må�findes

›› Hvis�en�forkert�spillebrik�bringes�tilbage�til�spil-
lepladen,�skal�denne�spillebrik�placeres�under�en�
markeringsbrik�igen.�Det�spiller�ingen�rolle�om�det�
er�den�samme�eller�en�helt�anden�markeringsbrik

spillets aFslutninG
›› Når�alle�par�har�fået�spillepladen�fuld

Variationer
›› Der�kan�spilles�uden�markeringsbrikker.�Dette�letter�
tiden�til�forberedelse�mellem�hver�runde�og�gør�det�
samtidig�sværere�at�finde�spillebrikkerne

›› Billedlotteri�kan�udvikles�til�en�stafet,�hvor�hvert�
hold�á�3-5�deltagere�får�en�spilleplade�og�brikkerne�
fordeles�igen�under�markeringsbrikkerne.�Denne�
gang�med�mulighed�for�at�lægge�flere�spillebrikker�
under�hver�markeringsbrik.�I�denne�udgave�løber�
én�deltager�fra�hvert�hold�ad�gangen�ud�for�at�kigge�
under�en�markeringsbrik.�Findes�et�af�holdets�spil-
lebrikker�tages�den�med�tilbage�til�holdet�og�viste�
der�sig�ikke�at�gemme�sig�nogen�af�de�spillebrikker,�
holdet�skulle�bruge,�løber�deltageren�tomhændet�til-
bage�til�holdet.�Holdet�må�hjælpes�ad�med�at�huske,�
hvilke�spillebrikker,�der�mangler�og�hvilke�marke-
ringsbrikker,�der�er�kigget�under,�og�det�er�i�denne�
udgave�vigtigt�(særligt�for�de�yngre�målgrupper)�at�
placere�markeringsbrikkerne�i�et�så�let�overskueligt�
system�som�muligt,�så�deltagerne�har�en�chance�
for�at�huske,�hvor�de�har�været.�Der�kan�eventuelt�
spilles�med�at�markeringsbrikken�tages�med,�når�en�
spillebrik�findes.�Stafetten�vindes�af�det�hold,�som�
først�har�sin�spilleplade�fuld

Billedlotteri
  Under normale omstændigheder ville det være 

    et lægebesøg værd, hvis man fik sved på panden af at 

spille billedlotteri, men i denne udgave er historien en 
anden …
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Materialer
10�x�10�meter�elastikbane
4�store�terninger
4�x�25�diamanter�i�forskellige�farver
2�skumbolde�Ø:�15�cm
1�overtræksvest�pr.�deltager�(4�forskellige�farver)

antal deltaGere
12-24�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
2�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› ��Deltagerne�inddeles�i�4�lige�store�hold,�som�får�hver�
deres�farve�overtræksveste�på�samt�får�besked�på,�
hvilken�farve�diamanter�de�skal�score

›› ��Holdene�placerer�sig�i�hver�deres�hjørne�af�en�hårdt�
optrukket�10�x�10�meter�bane,�udstyret�med�en�stor�
terning

›› ��1�skumbold�placeres�i�centrum�af�banen.�Vær�
opmærksom�på,�at�den�aktivitetsansvarlige�for�
alvor�får�noget�at�se�til,�når�der�efter�1�minuts�spil-
letid,�smides�endnu�en�skumbold�ind�på�banen

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�placerer�sig�et�sted,�hvor�
det�er�muligt�at�have�overblik�over�banen

›› ��Den�aktivitetsansvarlige�ligger�samtlige�diamanter�
i�en�beholder�og�endnu�en�beholder�benyttes�til�at�
lægge�scorede�diamanter�op�i

 spillets GanG
›› ��I�Diamantjagten�gælder�det�om�at�skyde�modstan-
derne�med�skumbolden.�For�hver�modstander�et�
hold�skyder,�tildeles�holdet�én�diamant�af�den�akti-
vitetsansvarlige

›› ��Når�spillet�sættes�i�gang,�begynder�den�forreste�i�
køen�på�alle�4�hold�at�slå�med�holdets�terning.�Så�
snart�en�6’er�er�slået,�løber�2�spillere�på�holdet�ind�
for�at�få�fat�i�en�skumbold,�hvorefter�de�har�opnået�
en�fordel�i�begyndelsen�af�spillet,�fordi�det�i�resten�
af�spillet�kun�er�tilladt�at�løbe�én�spiller�ind�på�
banen,�når�man�slår�en�6´er

›› ��Det�er�ikke�tilladt�at�løbe�med�bolden,�men�man�skal�
i�stedet�sørge�for�at�løbe�i�position,�så�holdkam-
merater�kan�spille�hinanden�og�skabe�en�gunstig�
situation�i�forhold�til�at�skyde�modstandere�fra�de�
andre�hold

›› ��Bliver�en�spiller�skudt,�som�i�stikbold,�har�holdet�der�
skød�spilleren�scoret�én�diamant

›› ��Den�spiller�som�blev�skudt�løber�tilbage�til�sin�base�
og�stiller�sig�bagerst�i�køen,�hvis�der�er�nogen.�Her�

forsøger�spilleren,�der�står�forrest�i�køen�til�enhver�
tid�at�slå�en�6´er,�så�han/hun�kan�komme�ind�på�
banen�for�at�hjælpe�sine�holdkammerater

›› ��Hvis�bolden�ryger�ud�af�banen,�gælder�det�bare�om�
at�få�fat�i�den�først.�Den�som�får�fat�i�den,�må�tage�
den�med�op�til�sidelinjen�af�banen�og�fortsætte�spil-
let

›› ��Spillere,�som�har�været�udenfor�banen�i�forsøg�på�at�
hente�en�bold,�kan�ikke�blive�skudt�udenfor�banen.�
Alle�andre�spillere�må�ikke�opholde�sig�udenfor�
banen,�og�i�tilfælde�af,�at�de�er�lidt�udenfor�banen,�
kan�de�stadig�blive�skudt

›› ��Der�er�ingen�spilstop�på�noget�tidspunkt!

spillets aFslutninG
›› ��Når�alle�hold�har�scoret�25�diamanter�(der�vil�altid�
være�ét�hold�tilbage�som�mangler�at�score�nogle�
diamanter)

Diamantjagten  Holdet med den største diamanthøst 
løber af med sejren…
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Materialer
10�x�10�meter�elastikbane
15�meter�elastiksnor
2-4�overtræksveste�i�én�farve
Overtræksveste�til�alle�(undtagen�2-4)�i�en�anden�
farve
Masser�af�mærkebånd

antal deltaGere
10-28�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./15-20�min.

orGaniserinG
›› ��Banen�etableres�af�en�10�x�10�meter�elastikbane.�
3-4�meter�fra�den�ene�baglinje�sættes�en�15�meter�
elastiksnor�på�tværs�af�banen.�Dette�lille�område�
udgør�dyrepassernes�område

›› ��Udenfor�banen�bag�dyrepassernes�område�lægges�
alle�markeringsbånd�(frihedspoint)

›› ��2-4�deltagere�vælges�til�”Dyrepassere”,�som�placerer�
sig�i�dyrepassernes�område

›› ��Alle�øvrige�deltagere�fordeler�sig�i�”Jurassic�Park”,�
som�er�den�resterende�del�af�10�x�10�meter�banen

›› ��Alle�deltagere�i�”Jurassic�Park”�starter�med�at�være�
Myg�(Level�1)

›› ��De�øvrige�levels�(udviklingstrin)�i�denne�aktivitet�er:

›› Level 1 – Myg:�Flyvebevægelser�og�en�summen�
karakteriserer�Myggen

›› Level 2 – Øgleæg:�Går�rundt�og�slår�sig�selv�oveni�
hovedet�med�knyttet�hånd,�og�siger:�”Dok-dok”

›› Level 3 – Øgleunge:�Går�med�strakte�fingre,�hol-
der�håndleddene�samlet�foran�ansigtet�og�laver�
bevægelser�med�hænderne,�som�var�de�en�mund,�
der�åbner�og�lukker�samtidig�med�at�den�siger:�
”Miip-miip”

›› Level 4 - Dinosaurus: Går�rundt�og�laver�store�
”tygge-bevægelser”�med�begge�arme�strakt�foran�
ansigtet,�som�en�kæmpe-mund,�samtidig�med�at�
den�kommer�med�kraftige�brøl�og�bærer�en�over-
træksvest

spillets GanG
›› ��Alle�deltagere�starter�som�udgangspunkt�med�at�
være�Myg.�Når�de�møder�en�anden�Myg,�gælder�det�
om�at�”slå”�denne�Myg�i�”sten,�saks,�papir”.�Delta-
gerne�bliver�ved�at�dyste�i�”sten,�saks,�papir”,�indtil�
der�findes�en�vinder.�Vinderen�af�dysten�går�én�level�
op�og�bliver�Øgleæg�mens�taberen�forbliver�Myg

›› ��Efterfølgende�må�man�kun�dyste�mod�ligesindede,�
hvilket�vil�sige�at�Øgleæg�kun�må�kæmpe�mod�
Øgleæg,�Øgleunger�kun�må�kæmpe�mod�Øgleunger�
og�så�fremdeles

›› ��Aktiviteten�forsætter�på�denne�måde�indtil�nogle�af�
børnene�når�det�højeste�udviklingstrin:�Dinosaurus.�
Når�et�barn�er�blevet�Dinosaurus,�skal�man�tage�en�
overtræksvest�på,�så�Dyrepasserne�kan�genkende�
alle�Dinosaurusser.�Dinosaurussernes�opgave�bliver�
nu�at�kæmpe�sig�vej�ud�i�friheden,�hvilket�sker�ved�at�
trænge�igennem�området,�hvor�Dyrepasserne�hol-
der�vagt�uden�at�blive�rørt�af�nogle�af�Dyrepasserne

Jurassic�Park� ”Sten, saks, papir” afgør om du er myg, 
øgleæg, øgleunge eller dinosaurus…
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›› ��Bliver�en�Dinosaurus�rørt�af�en�Dyrepasser�i�forsø-
get�på�at�nå�ud�i�friheden,�går�Dinosaurussen�til-
bage�til�Jurassic�Park�og�starter�forfra�som�Myg.�På�
denne�måde�vil�der�altid�være�ligesindede�at�kæmpe�
imod

›› ��Når�en�Dinosaurus�kommer�helskindet�over�i�frihe-
den,�tildeles�deltageren�et�”frihedspoint”�(marke-
ringsbånd)�og�går�derefter�tilbage�til�Jurassic�Park,�
hvor�personen�starter�forfra�som�Myg.�Denne�gang�
med�1�scoret�point�til�forskel�og�på�jagt�efter�flere�
point�(allerede�scorede�point�kan�ikke�tabes�igen)

›› ��Når�en�Dyrepasser�fanger�en�Dinosaurus,�scorer�
Dyrepasseren�ligeledes�et�point,�som�skal�hentes,�
før�den�pågældende�Dyrepasser�kan�fange�flere�
Dinosaurusser

 spillets aFslutninG
›› ��Der�spilles�på�tid
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Materialer
10�x�10�meter�elastikbane
1�overtræksvest�pr.�deltager
1�skumbold�Ø:�15�cm

antal deltaGere
12-24�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
2�min./15-30�min.

orGaniserinG
›› ��Deltagerne�deles�i�2�lige�store�hold

›› ��Det�ene�hold�tager�overtræksveste�på

›› ��Der�trækkes�lod�om,�hvilket�hold�der�skal�angribe/
forsvare

›› ��Det�forsvarende�hold�skal�vælge�én�løber,�som�skal�
gøre�sig�klar�ved�et�af�banens�hjørner.�Alle�øvrige�
deltagere�placeres�spredt�indenfor�banens�rammer

spillets GanG
›› ��Hvert�hold�har�3�perioder�til�at�fange�så�mange�fra�
det�andet�hold�som�muligt.�En�periode�er�den�tid,�
det�tager�for�den�udvalgte�løber�at�løbe�4�gange�
rundt�om�banen�(antallet�af�perioder�kan�ændres�alt�
efter�behag,�og�hvervet�som�løber�skifter�fra�periode�
til�periode)

›› ��Når�en�deltager�fanges�udgår�personen�i�den�pågæl-
dende�periode,�skifter�hold�og�træder�ind�i�næste�
periode�på�det�hold,�som�de�blev�fanget�af

›› ��Det�hold,�som�starter�med�at�fange,�må�begynde�at�
fange�deltagerne�fra�det�andet�hold,�så�snart,�det�
andet�holds�løber�begynder�at�løbe

›› ��Fangerholdet�fanger�deltagere�fra�det�andet�hold�
ved�at�røre�dem�med�bolden,�mens�de�har�bolden�i�
hånden.�Det�vil�sige,�at�en�bold�kastet�på�en�mod-
stander�ikke�tæller�som�en�tilfangetagelse

›› ��Fangerholdet�må�hverken�løbe�eller�drible�med��
bolden,�men�må�til�gengæld�aflevere�til�medspil-
lere�og�på�den�måde�samarbejde�omkring�at�fange�
modstanderne

›› ��Løber�en�af�de�jagtede�spillere�uden�for�banen�i�
forsøg�på�at�undgå�at�blive�fanget,�er�denne�person�
”selvtaget”

spillets aFslutninG
›› ��Spillet�afsluttes�efter�6�perioder�(3�perioder�som�
fangere�for�hvert�hold)�eller�når�fangerholdet�kun�
har�1�spiller�tilbage

Variationer
›› ��Othello�stikbold�kan�spilles�med�point�frem�for�at�
fangede�spillere�skifter�hold.�I�denne�variant�scorer�
fangerne�1�point�for�hver�af�modstanderne�de�når�at�
fange�i�en�periode,�og�der�kan�spilles�først�til�50�eller�
100�point,�hvilket�betyder,�at�nye�perioder�bliver�ved�
med�at�blive�sat�i�gang,�indtil�en�afgørelse�er�faldet.�
Hvis�det�hold,�der�startede�med�at�fange�først�når�
f.eks.�de�aftalte�50�point,�så�SKAL�det�andet�hold�
have�muligheden�for�at�få�flere�point�i�en�sidste�
periode,�da�de�ellers�ville�have�haft�én�periode�færre�
til�at�score�sine�point�i

Othello�stikbold  Med inspiration fra brætspillet Othello  
er en ny og sjov form for evighedsstikbold opfundet …
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›› ��Hvis�det�er�for�svært�for�fangerne�at�fange,�kan�den�
aktivitetsansvarlige�sætte�én�ekstra�skumbold�i�spil,�
hvilket�betyder,�at�der�skabes�lidt�mere�kaos�for�dem�
som�skal�forsøge�ikke�at�blive�fanget,�og�det�kan�
være�lidt�nemmere�for�fangerne�at�lokke�modstan-
derne�i�en�fælde

›› ��Banestørrelsen�og�antallet�af�bolde�kan�justeres�
således�at�det�hverken�er�for�svært�eller�for�nemt�at�
fange�modstanderne,�hvilket�ligeledes�har�indfly-
delse�på�at�intensiteten�hverken�bliver�for�lav�eller�
for�høj

›› ��Ved�deltagerantal�omkring�de�20�og�derover,�skal�
det�overvejes�om�man�vælger�at�have�flere�baner�
kørende�på�samme�tid,�da�det�kan�være�for�hektisk�
at�have�så�mange�deltagere�i�gang�på�én�bane�alene

 Med inspiration fra brætspillet Othello  
er en ny og sjov form for evighedsstikbold opfundet …
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Materialer
20�x�40�meter�elastikbane
2�x�20�meter�elastiksnor
4�pop-up�mål
4�tøndebånd
1�skumbold�á�Ø:�15cm�–�scorer
2�skumbolde�á�Ø:15cm,�gerne�i�en�anden�farve�
�–�smasherne
1�tennisbold�–�det�gyldne�lyn
2�svedebånd�til�håndled�–�søgere
2�sæt�overtræksveste

antal deltaGere
10-24�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
10�min./20-45�minutter

orGaniserinG
›› ��En�bane�på�20�x�40�meter�etableres�med�2�pop-up�
mål�med�3�meter�mellem�hvert�mål�i�hver�ende

›› ��Et�målfelt�etableres�med�20�meter�elastiksnore�ca.�3�
meter�fra�hver�baglinje

›› ��3-4�meter�fra�begge�sidelinjer�på�hver�af�de�2�bane-
halvdele�lægges�tøndebånd,�så�i�alt�4�placeres�på�
banen�

›› ��Deltagerne�deles�i�2�hold,�som�tager�hver�deres�
farve�overtræksveste�på�samt�fordeler�rollerne�med�
2�smashere�på�hvert�hold�og�1�søger�på�hvert�hold.�
Sidstnævnte�tager�et�svedebånd�på�håndleddet

et hold består af:
›› ��1�tromler�(målmand),�der�skal�forsvare�de�2�mål.�
Tromleren�må�gribe,�kaste�og�sparke�til�scoreren�for�
at�forsvare�målene.�Tromleren�kan�ikke�skydes�af�
baskere.�Ved�lave�deltagerantal�tages�tromleren�ud

›› ��1�søger,�der�er�den�eneste�person�på�banen�som�kan�
og�må�fange�”det�gyldne�lyn”.�Søgeren�må�løbe�over�
hele�banen.�Søgeren�kan�også�deltage�i�det�øvrige�spil

›› ��2�baskere,�der�står�på�hver�deres�side�af�banens�
langsider.�Baskerne�skal,�ved�hjælp�af�smasherne�
(skumbolde�i�en�anden�farve),�forsøge�at�ramme�
modstanderne�med�bolden

›› ��De�øvrige�spillere�skal�med�scoreren�forsøge�at�
score�point�i�modstandernes�mål.�Spillerne�star-
ter�på�deres�egen�banehalvdel,�men�må�derefter�
bevæge�sig�over�hele�banen

en dommer udpeges. dennes rolle er:
›› ��Kampdommeren�styrer�kampen�og�holder�regnskab�
med�holdenes�point.�Derudover�er�dommeren�”lyn�
dommer”,�som�skal�kaste�det�gyldne�lyn�fra�den�ene�
langside�til�den�anden.�Dommeren�bestemmer�selv,�
hvornår�det�gyldne�lyn�kastes,�og�der�skal�gives�et�
højlydt�signal�umiddelbart�inden�lynet�kastes,�så�
det�er�muligt�for�søgerne�at�reagere

spillets GanG
›› ��Spillet�sættes�i�gang�ved,�at�dommeren�kaster�en�
scorer�(kampbold)�ind�på�banen

›› ��Holder�en�deltager�en�scorer�i�hånden,�skal�han/hun�
stå�stille,�indtil�scoreren�kastes�videre.�Ved�lovover-
trædelse�afleveres�scoreren�til�det�andet�hold

›› ��Scoring�i�modstandernes�mål�giver�5�point,�og�
foregår�ved,�at�en�spiller�kaster�scoreren�ind�i�et�af�
pop-up�målene

›› ��I�målfeltet�skal�der�skydes�inden�overtrædelse,�men�
der�må�stadig�kæmpes�om�bolden�i�målfeltet

Quidditch  Er du lige så god som Harry Potter  
til at fange det ”Gyldne lyn”?
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›› ��Baskerne�må�kun�kaste�smasherne�fra�en�position�
uden�for�banen,�eller�når�de�er�placeret�i�et�tønde-
bånd�på�banen.�Baskerne�må�gå�ind�på�banen�og�
samle�en�smasher�op.�Der�skelnes�ikke�mellem�de�to�
smashere,�men�hvert�holds�baskere�må�kun�bære�én�
smasher�ad�gangen

›› ��Når�en�modstander�rammes�af�en�smasher,�skal�
personen�løbe�én�omgang�rundt�om�banen,�før�
vedkommende�må�deltage�i�spillet�igen�(anden�mere�
passende�distance�kan�besluttes)

›› ��Når�dommeren�kaster�”det�gyldne�lyn”�tværs�over�
banen,�skal�søgerne�forsøge�at�fange�lynet.�Hvis�
lynet�fanges�af�én�af�de�2�søgere,�tildeles�10�point�
til�det�hold,�søgeren�er�fra�og�spillet�fortsætter.�Når�
lynet�at�ryge�ud�af�banen�eller�røre�andre�end�søge-
ren�(kan�gøres�af�taktiske�årsager),�er�muligheden�
for�at�score�point�på�lynet�tabt�i�det�pågældende�
forsøg

spillets aFslutninG
›› Kampen�spilles�over�2�x�10�minutter
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Materialer
3�x�3�meter�elastikbane
20�meter�elastiksnor
8�ekstra�pløkke
3�markeringsbrikker�i�forskellige�farver�pr.�hold

antal deltaGere
6-8�deltagere�pr.�bane

Forberedelsestid/VariGhed
5�min./5-15�min.

orGaniserinG
›› ��En�3�x�3�meter�elastikbane�sættes�op�og�stræk-
kes�godt�ud,�hvorefter�en�20�meter�elastiksnor�og�
8�pløkke�bruges�til�at�etablere�9�felter�inde�i�3�x�3�
meter�elastikbanen.�De�9�felter�skal�være�nogen-
lunde�lige�store

›› ��Deltagerne�deles�i�hold�med�3-4�deltagere�pr.�hold

›› ��Hvert�hold�får�udleveret�3�markeringsbrikker�i�deres�
egen�farve

›› ��Deltagerne�fra�hvert�hold�står�med�ca.�5�meters�
afstand�til�banen

 spillets GanG
›› ��Første�deltager�fra�hvert�hold�skal�løbe�hen�til�banen�
og�ligge�en�markeringsbrik�i�et�af�felterne

›› ��Når�deltageren�har�lagt�sin�markeringsbrik�skal�han/
hun�tilbage�til�holdet�for�at�sende�næste�deltager�af�
sted

›› ��Anden�deltager�skal�gøre�det�samme�

›› ��Når�tredje�deltager�har�lagt�holdets�sidste�marke-
ringsbrik�og�holdet�endnu�ikke�har�fået�3�på�stribe,�
byttes�der�rundt�på�de�lagte�markeringsbrikker�
indtil�ét�af�holdene�har�3�på�stribe

›› ��Det�er�kun�tilladt�at�flytte�rundt�på�sit�eget�holds�
markeringsbrikker�og�altid�kun�én�ad�gangen

›› ��Det�gælder�om�først�at�få�3�på�stribe

›› ��En�markeringsbrik�skal�ligge�med�den�brede�side�
nedad,�før�den�tæller,�og�ruller�den�ud�af�feltet,�er�
det�f.eks.�det�andet�holds�markeringsbrik,�som�tæl-
ler,�hvis�den�ligger�som�den�skal,�til�trods�for�ellers�
at�have�været�langsommere�fremme

spillets aFslutninG
›› ��Når�et�af�holdene�har�fået�3�på�stribe�eller�når�et�af�
holdene�f.eks.�først�har�tilkæmpet�sig�3�sejre

Variationer
›› ��Kan�laves�med�bold,�hvor�man�dribler�med�hæn-
derne�frem�til�banen

Tre�på�stribe  Det gamle kendte spil er nu en fysisk udfordring  
på hurtighed, samarbejde og overblik



Det 21. århunDreDe i bevægelse   /   live FiKtion   /   51

Materialer
1�sammenrullet�avis

antal deltaGere
10-20�deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
Ingen/10-15�min.

orGaniserinG
›› ��Alle�deltagere�sætter�sig�i�en�rundkreds�med�enden�
i�jorden,�benene�strakt�og�fødderne�pegende�op�i�
luften

›› ��Én�deltager:�”Fluesmækkeren”,�stiller�sig�ind�i�mid-
ten�med�en�sammenrullet�avis,�som�skal�bruges�til�
at�”slå�hvepsen�ihjel”�på�de�andre�deltageres�fødder

›› ��Diameteren�på�rundkredsen�varierer�i�forhold�til,�
hvor�mange�deltagere,�der�er�med�i�navnelegen.�
Hvis�rundkredsen�bliver�for�lille,�er�det�for�nemt�for�
fluesmækkeren�at�ramme�de�andre�deltagere,�mens�
det�er�komplet�umuligt,�hvis�rundkredsen�bliver�for�
stor

spillets GanG
›› ��Den�aktivitetsansvarlige�sætter�aktiviteten�i�gang�
ved�at�nævne�navnet�på�én�af�deltagerne�i�rund-
kredsen,�f.eks.�Markus

›› ��Fluesmækkeren�skal�nu�forsøge�at�klaske�hvepsen�
på�Markus�fødder,�inden�at�Markus�siger�et�nyt�
navn.�Hvepsen�sætter�sig�altid�på�deltagernes�fød-
der,�så�det�er�kun�fødderne,�der�slås�efter

›› ��Hvis�fluesmækkeren�ikke�når�at�ramme�Markus’�
fødder,�inden�han�f.eks.�råber:�”JULIE”,�skal�flue-
smækkeren�nu�prøve�at�ramme�Julies�fødder�og�så�
fremdeles

›› ��Hvis�Markus�rammes�på�fødderne,�inden�han�har�
nået�at�sige�et�nyt�navn,�byttes�der�plads�og�Markus�
bliver�den�nye�fluesmækker

›› ��Hver�gang�navnelegen�får�en�ny�fluesmækker,�er�
det�den�aktivitetsansvarlige�eller�den,�der�sidst�var�
fluesmækker,�der�beslutter,�hvis�fødder�”hvepsen”�
starter�med�at�sætte�sig�på

spillets aFslutninG
›› ��Aktiviteten�kan�afsluttes,�når�alle�deltagere�har�
prøvet�at�være�fluesmækker

Hvepsen Det gamle kendte spil er nu en fysisk udfordring  
på hurtighed, samarbejde og overblik

 Stressniveauet er meget højt i denne navneleg,  

særligt hvis personen i midten 

forsøger at ramme hvepsen …
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Aktiviteterne�er�udarbejdet�af�MOtivaTION�i�
forbindelse�med�Bevægelseskompagniet�
–�et�tilbud�som�Kræftens�Bekæmpelse�er�
ansvarlige�for.�

Bevægelseskompagniet�er�en�del�af�projekt�
”Revitalisering�af�Københavns�Befæstning”,�
finansieret�af�Realdania,�Kulturarvsstyrel-
sen�og�Naturstyrelsen.�

Kræftens�Bekæmpelse�er�ansvarlige�for�
Sundhedsprojektet,�hvor�Københavns�gamle�
forsvarsværk�skal�vækkes�til�live�gennem�leg�
og�bevægelse.�Læs�mere�om�projektet�
www.befaestningen.dk

Med�Kræftens�Bekæmpelse�som�projekt-
ejere�og�MOtivaTION�som�projektledere,�
etableres�der�Bevægelseskompagnier�i�et�
tæt�netværkssamarbejde�med�henholdsvis�
Rødovre,�Hvidovre�og�Københavns�Kom-
mune

god fornøjelse

BEFAESTNINGEN.DK
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Skoletjenesten  
Københavns Befæstning

Vil�I�på�Befæstningen�med�en�underviser�fra�Skoletje-
nesten?�Skoletjenesten�Københavns�Befæstning�er�et�
tilbud�til�alle�skoleklasser.

Deltag�i�undervisningsforløb�i�en�bred�vifte�af�fag�som:�
historie,�natur/teknik,�dansk,�samfundsfag,�matema-
tik�og�flere�andre�fag.�Alle�tilbud�tager�afsæt�i�folke-
skolens�fælles�mål.

Prøv�undervisningstilbud�fra�0.-10.�klasse�overalt�på�
Befæstningen:�På�Vestvolden�i�Hvidovre�og�Rødovre,�
på�Garderhøjfortet�i�Gentofte,�på�Kastrupfortet�på�
Amager�og�på�Trekroner�Søfort�i�Københavns�havn.

tankerne baG underVisninGen
De�bedste�rammer�for�læring�skabes,�når�eleverne�
bruger�rum�og�krop�aktivt�og�går�i�dialog�med�de�
historiske�genstande�og�med�hinanden.

›› Oplevelse�før�oplysning:�Elevernes�nysgerrighed�
bliver�pirret,�når�de�selv�oplever�og�opdager�Befæst-
ningen.�På�Befæstningen�er�det�eleverne,�der�stiller�
spørgsmålene�og�os,�der�svarer.�

Andre�tilbud�for�børn��
på�Københavns�Befæstning

›› Historien�er�fysisk:�Befæstningen�konkretiserer�
fortiden�og�lader�eleverne�”røre�ved�historien”.�Når�
de�går�på�jagt�med�lommelygte�efter�mystiske�spor�
eller�smager�soldatermad,�oplever�de�fortiden�med�
alle�sanser.

›› Læring�gennem�bevægelse:�At�være�på�Befæst-
ningen�er�”gymnastik�for�både�hjerne�og�kroppen”�
fortalte�en�elev�efter�et�undervisningsforløb.�Prøv�
det�med�dine�elever.

›› �Samarbejde�giver�succesoplevelser:�På�Befæstnin-
gen�arbejder�eleverne�i�grupper.�De�mørke�rum�er�
uhyggelige,�men�fællesskabet�gør�eleverne�modige�
og�giver�glæde�og�sammenhold�i�klassen.

Nye undervisningsforløb er på vej.  
Du er velkomme til at ringe og høre nærmere  
på 3268 7358.

Se�mere�og�bestil�forløb�på��
www.befaestningen.dk/skoletjenesten

på gensyn  
i skoletjenesten  
Københavns  
befæstning!




