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Indledning 
Nu sidder du med kompendiet fra ”Og Action” – en gruppe på FDF Seniorkursus Vork med fokus på Adven-

turerace, samarbejde og foto/video. Vi håber, du har lært en hel masse og kommer hjem med rygsækken 

fuld af oplevelser og ideer. Her har vi samlet lidt materiale om de fleste af de ting, vi har lavet på kurset, og 

du er velkommen til at bruge det hjemme i kredsen eller på et senere tidspunkt.  

Mange hilsner  

Dine instruktører:  

Benjamin Bjerg Pedersen, Asbjørn Laurberg, Tommy Serup og Anna Berg 
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Ugens program 
 

 

Seniorkursus Vork - Påske 2013 Gruppetid Fællesprogram Opdelt program Fællesdag

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag

07:30 Vækning Vækning Vækning
Vækning og andagt 

(søen)

Morgenmad Morgenmad Morgenmad

09:15 Flag + Andagt Flag + Andagt

10:00
Fællesdag: Vork-Så-

Det-Mærkes

11.30 Gruppernes 

døgn

11.00 Farvel 11.30 

Busafgang

12:00

Frokost + siesta 

13.00 

Førstegangsmøde

12.00 Frokost Frokost
12.45 Frokost + 

siesta

14:00

Videoopgave, 

forberedelse til 

adventurerace

14-17 Fælles 

oprydning

18:00 Aftensmad
17.30-18.00 

Instruktørmøde

19:00 Festmiddag

20:00 MEGA-GAME

20:30
Gudstjeneste i 

Ødsted Kirke

22:00 Kakaodisk
Andagt + 

sidstegangsmøde
Kakaodisk Show

Ro i sovefløjen Ro i sovefløjen Ro i sovefløjen Ceremoni

Spisesalen åben Spisesalen åben Spisesalen åben Kakaodisk

NAT

Morgenmad (fælles)

Oprydning + rengøring

23:30

19.30 Velkomst, 

Vork-tid og 

Folkefræs, Andagt, 

show

16:00

Samarbejdsøvelser 

+ MTB intro

Velkommen-til-

adventurerace, 

madpakker og 

navnelege

Ankomst i vejle kl. 

15.00, Gedemarked 

på Vork osv.

Fotosession

9.00 Flag + 

Lysningssamtaler

8.45 Flag + kort 

andagt + 

Påskemorgenbord

08:00

10:30

Sidste gruppetid 

m/evaluering og 

oprydning

Nat O-løb

Adventurerace….

Festaktivitet
Den kreative dyst
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Onsdag 

Velkommen-til-adventurerace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnelege 

Her kommer lige et udpluk af nogle navnelege 

Præsentationsrunden 

Hver person siger følgende ”facts” om sig selv, så der er grobund for videre snak samt noget at hænge nav-

nene og dermed personerne op på: 

- Navn 

- Alder 

- Kreds 

- Hvad man laver til hverdag 

Avis leg 

Materialer: en avis og en god håndfuld glade deltagere 

Alle står i en rundkreds med en enkelt person (eksempelvis ”Kurt”), som står i midten og har avisen i hån-

den. En person starter med at sige et navn, som en af de andre har fx ”Markus”, hvorefter ”Kurt” i midten 

skal finde ”Markus” og slå ham med avisen, før ”Markus” når at sige et nyt navn, eksempelvis ”Line”, hvor-

efter ”Line” så er den næste, der skal sige et navn. Hvis ”Kurt” når at ramme ”Line” før hun siger et nyt 

navn, bytter ”Line” og ”Kurt” plads, og ”Line” skal nu være den, og ”Kurt” starter med at sige et nyt navn. 

På den måde fortsætter legen.  

Cowboys skal også lære navne 

Materialer: kun glade deltagere 

 



FDF Seniorkursus Vork Påsken 2013 Og Action 

4 
 

Alle står i en rundkreds som rigtig cowboys: i knæ i hestestilling og med hænderne klar til at skyde ved re-

volverbæltet. Den, som er den, står i midten og skyder nu en af personerne i ringen, som falder død om på 

stedet. Det gælder nu for de to på hver side af den døde først at sige den dødes navn. Den der siger det 

sidst taber og bytter derefter plads med ham i midten.  

Navne-ståtrold 

Materialer: kun glade deltagere 

Legen er ligesom ståtrold, bortset fra at for at fange, skal fangeren sige navnet på han/hende, som skal 

fanges. Når man er fanget stiller man sig med armene ud til siden, klar til et kram. For at befri nogen, skal 

man give et kæmpe kram og den der befrier, skal så sige den fangedes navn, mens den fangede skal sige 

befrierens navn. Når man krammer, har man selvfølgelig helle.  

Torsdag 

Fotosession 

”Filmen” 

Et hvert digitalkamera har en lille digital chip eller ”film” inde i sig, som kan ”optage” det lys der rammer 

chippen. Chippen skal belyses korrekt, ellers bliver billedet enten for mørkt eller for lyst. 

Blænde 

Blænde er et udtryk for hvor meget lys der slipper igennem optikken på et kamera. I selve optikken sidder 

der en anordning man kalder blænden. Det er et hul der kan ændre størrelse. Er hullet stort, slipper der 

meget lys igennem. Er hullet lille, slipper der ikke så meget lys igennem. Hullets størrelse og forhold m.v. 

har en helt specifik matematisk beskrivelse. Men for nemheds skyld siger vi blot, at bogstavet f er et udtryk 

for stort hullet er i den optik der sidder på kameraet. OG HOLD NU GODT FAST: Når hullet gøres mindre, 

siger man at blændetallet bliver større, fordi tallet er et udtryk for hvor meget bogstavet bliver mindre: 

f / blændetal = åbning 

… jo større blændetallet er, jo mindre bliver åbningen. Eksempler: 

f/1.0 (max åbning), f/1.8, f/2.8, f/5.6, f/8, f/10, f/16, f/22 (meget lille hul) 

Ok, men hvad kan vi så bruge det til? Der er nogle forskellige egenskaber ved en stor og en lille blænde: 

Et lille blændetal lader en masse lys slippe igennem optikken. Et stort blændetal slipper ikke så meget lys 

igennem optikken. 

Et lille blændetal har lav dybdeskarphed. Et stort blændetal har stor dybdeskarphed. 

Dybdeskarphed er et udtryk for, hvor skarpt ’noget tegner’ på ’filmen’.  
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Lukketid 

Det er ikke kun blænden der bestemmer hvor meget lys der kommer ind til ”filmen”. I selve kameraet sid-

der også en ”lukker”. Lukkeren åbner så at sige for lyset ind til filmen i det fotografen trykker på udløseren. 

Lukkeren lukker igen efter et bestemt tidsinterval. Dette tidsinterval kaldes lukketid.  

Er lukketiden hurtig, slipper der ikke så meget lys igennem til filmen. 

Er lukketiden langsom, slipper der mere lys igennem til filmen. 

Lukketiden måles altid i sekunder, her er nogle eksempler:  

1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/10 s, 1/30 s, 1/60 s (den mindste lukketid et menneske typisk kan holde), 1/100 s, 1/250 

s (herfra og videre, god til sport og musik), 1/500 s, 1/1000 s (meget lille lukketid! her går det meget meget 

hurtigt) 

Ok, men hvad kan vi så bruge det til? Der er nogle forskellige egenskaber ved en stor og en lille lukkeha-

stighed: 

En langsom lukkerhastighed lader en masse lys slippe igennem lukkeren. 

En hurtig lukkerhastighed lader ikke så meget lys slippe igennem lukkeren. 

En langsom lukkerhastighed fanger bevægelse 

En hurtig lukkerhastighed fastfryser bevægelse 

Kunsten at kunne kombinere 

Lukkeren og blænden kan i kombination bruges til at styre hvor meget lys der kommer ind til filmen. Den 

rette kombination er også vigtig i forhold til om filmen bliver over- eller underbelyst. 

På en højlys dag, kan det være at du vælger en kombination af et stort blændetal og en hurtig lukketid for 

at undgå at filmen bliver overbelyst. 

Til et lejrbål hvor det måske endda er begyndt at blive mørkt, vælger du måske en kombination af et lille 

blændetal og en langsom lukketid. 

Ønsker du bevægelse i billedet, sørger du får at vælge den lukkerhastighed der kan fange et objekt i bevæ-

gelse. Her skal blændetallet så måske være stort 

alt efter hvor lyst det er, for at undgå at filmen 

bliver overbelyst. 

Ønsker du lave dybdeskarphed i billedet, f.eks. 

når der skal tages lækre lederportrætter til 

kredsen, vælger du måske et lavt blændetal. Her 

skal lukkerhastigheden så måske være hurtig alt 
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efter efter hvor lyst det er, for at undgå at filmen bliver overbelyst. 

Det at kunne kombinere brugen af lukker og blænde er noget der kræver øvelse og erfaring, før end man 

mestre det. Måske flere år, eller måske kun et enkelt år - det afhænger lidt af hvor sej du er :-) 

Det gode billede 

Glem for en stund alt om teknik! Du skal også bruge øjnene - og se, hvad der sker, foran dig. Og med et par 

hjælpeværktøjer i ærmet, krydret med gode mængder af øvelser, er du godt på vej. 

Gå tæt på 

Vær ikke bange for at gå tæt på - billederne blive så meget bedre. For førstegangs fotografer, plejer reglen 

at være: gå 5 skridt frem, og stræk dernæst kameraet frem i strakt arm - så er du der! 

Undgå skrammel i baggrunden 

Det siger næsten sig selv at skrammel i baggrunden kan være ødelæggende, især pæle og flagstænger der 

går igennem personers hoveder. 

Brug kreative vinkler 

Fugl-, frø- og normalperspektiv 

Historiefortælling 

Er du reportagefotograf så husk, at dine billeder skal kunne fortælle en historie. Det lyder svært, men er det 

nødvendigvis ikke. Laver folk noget bestemt på billedet, så sørg for at få det med. Du har ramt plet med dit 

billede, når billedet uden at du fortæller og uden at der er en billedetekst, fortæller en historie. 

Øvelser 

1.  Find en genstand: 

1.  Tag et billede i frø 

2.  Tag et billede i fugl 

3.  Tag et billede i normal 

2.  Find en person der laver noget: 

1.  Tag et billede på afstand, og se at det ikke virker :) 

2.  Gå nu tæt på, og se at det virker bedre :) 

3.  Gå nu endnu tættere på, og se at det kan man også :) 

4.  Men vi skal tættere på, mon det stadigvæk virker? Hvis ikke, så prøv med nogle forskellige 

vinkler. 
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3.  Tag et portrætfoto: 

1.  Med skrammel i baggrunden 

2.  Hvor personen har en pind ”igennem” hovedet 

3.  Hvor baggrunden er top nice 

4.  Hvis du på nuværende tidspunkt ikke har benyttet dig af det du lærte i teknikafsnittet, så 

er det nu du prøver at kombinere det med de ovenstående øvelser. 

TVMV-Glimt-modellen 

Det sker lidt for ofte at kredslederen få flækket nogle pænt dårligehjemmevideoer sammen med et 80er-

VHS-kamera fra kredsens juleweekend. Det stopper. Nu. Vi skal have noget der er lækkert, noget der sælger 

og noget vi kan lægge på Facebook, YouTube og kredsens hjemmeside. 

Meget kan man sige om regional TV i det hele taget, men de har opfundet ensimpel model til at producere 

et minimalistiks TV-indslag. Den kaldes forTVMV-modellen og er nu blevet forfinet til FDF-brug. I FDF kalder 

vi den for GLIMT. 

Modellen 

Kort fortalt, så er det muligt at optage et videoklip i en køre der 

indeholder følgende: 

1.  Nyheden - Hvad er det nye? 

2.  Baggrund - Hvorfor? eller hvad er baggrunden for det nye? 

3.  Perspektiv - Hvordan? eller Hvornår? Hvor peger det hen ad? 

Endvidere indeholder konceptet to dogmer: 

1.  Det er ikke tilladt at klippe eller redigere efterfølgende. Du skal forestille dig, at du sender direkte. 

2.  Brug din mobil eller tablet til at optage videoen med. Drop tons tungt videogear, redigeringspulte og 

andet unødvendigt støbejern. 

Og tilslut dén vigtige regel der ikke er tilladt gå på kompromis med, hvis man er en ægte journalist eller 

spindoktor, og det er: PLANLÆG på forhånd. Lav en lille drejebog, ikke en stor og indbunden én, men en der 

kan stå på en lap papir, i bagsiden af March og Lejr eller blot en drejebog der eksisterer i hovedet. Men det 

er vigtigt at gøre sig nogle tanker på forhånd, ellers bliver GLIMTet blot på kredslederniveau, og det kan vi 

jo ikke have ;-) 

Kan du nu huske ovenstående udenad når du bliver vækket af en lige ivrig nok seniorleder om natten og 

skal afsted på kredsens obligatoriske weekendnatløb, er du klar til at gå videre :-) 

Eksempel 1 
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1.  Nyhed: Vork fyldt til bristpunktet med rekord mange seniorer på kursus. 

2.  Baggrund: Flere og flere har fået øjnene op for Vork og de kvaliteter kurset byder på. Interview med 

Simon Stagis der fortæller mere om det sprængfyldte program. 

3.  Hvornår: Seniorkursus Vork kan opleves i Påsken og i Efterårsferien 

Eksempel 2 

1.  Nyhed: FDF gør gaderne blå i Aarhus 

2.  Baggrund: FDF fylder gaderne med unge mennesker i alderen fra 15–18 år, der er på løb. Interview med 

Simon Stagis der energisk fortæller om alle de mange fede poster, måske endda foran en af posterne, han 

så forklarer lidt om. 

3.  Hvordan: Kunne du tænke dig at prøve nogle af alle fede oplevelser FDF tilbyder, gå ind på FDF.dk 

Hvordan optages GLIMTET 

Her benyttes BBCs ”Five Shot Method”: 

1.  Nærbillede, f.eks. af hænderne på personen der interviews 

2.  Nærbillede af ansigtet 

3.  Fuld figur 

4.  Over skulderen 

4.  Over skulderen 

5.  Anderledes vinkel 

Husk at optage det hele i en omgang. Ikke noget med at klippe. Det er tilladt at optage om igen og om igen 

og …  

Eksempel kan ses her: http://www.slideshare.net/fuzheado/teaching-visual-storytelling-the-five-shot-

method-and-beyond  

Chrash Kursus i Interview 

Inden du interviewer en person, snak lidt med vedkommende først, fortæl lidt om hvad du gerne vil spørge 

om, og hvad du skal bruge interviewet til. Skab tillid. 

Og husk så: 

1.  Brug ikke svære fagudtryk, f.eks. ordet Tumling 

2.  Brug ikke lange sætninger eller spørgsmål. 

3.  Brug gerne mange spørgsmål 
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4.  Stil ét spørgsmål ad gangen 

5.  Check lige personen der interviewes ud, inden der filmes: Ingen madrester, ret håret, ret tøjet.  

Samarbejdsøvelser 

Følgende keywords er vigtige for godt samarbejde:  

- Tillid, Gruppedynamik, Respekt,  

- At lytte,  

- forskellige evner, så man supplerer hinanden,  

- forskellige grupperoller,  

- Gruppen er ikke stærkere end den laveste fællesnævner 

Og husk også de tre S’er: SSS. Aldrig gå ned på alle tre ting: SULT, SJOV og SØVN 

 

Her kommer en tabel med en masse samarbejdsøvelser:  

 Titel Beskrivelse  Formål  
1 Armgribe-

ren  
3 deltagere finder sammen. En af de tre får bind for øjnene og 
de to andre stiller sig omkring denne person. Personen lader 
sig falde ned i deres arme og de to andre griber personen. 
Vigtigt!! Personen skal gribes så hans/hendes tillid ikke misvi-
ses.  
Øvelsen kan udbygges med, at der er 5 personer i gruppen og 
de så også kan skubbe den blinde rundt i cirklen.  

Opbygning af tillid og 
at give slip på kon-
trollen og stole på 
hinanden.  
 

2 Lad mig 
vælte.  

Alle deltager ligger sig ned på en lang række med hovederne 
sammen og strækker armene. En deltager af gangen lader sig 
falde ned på de andres arme og lader sig føre frem gennem 
hele rækken.  OBS: Kan være meget grænseoverskridende 

At overvinde sin 
frygt og stole på, at 
andre har styr på 
det.  

3 Kan den 
elestik 
hælde.  

2 elastikker med 4 snore i hver. Deltagerne skal så i grupper af 
4-8 personer hælde vand fra en kande og op i en kop.  De skal 
derudover holde sig uden for et afmærket område.  

Kommunikation, 
samarbejde, koordi-
nation  

4 Byg Lego-
figur over 
afstand 

Stafet. En kopi af figuren står placeret 25 m. væk. Den skal 
huskes og bygges tilbage ved startsted. Man må ikke tale 
sammen. Kan udbygges med en muldvarp/sabotør, der hele 
tiden gør noget forkert, evt. en falsk sabotør, så deltagerne 
varsles, at der er en sabotør, men udelukkende med det for-
mål at gøre dem kritiske over for hinanden. Sidstnævnte kræ-
ver opfølgning efterfølgende.   

Hukommelse, bevæ-
gelse, non-verbalt 
kropssprog. Udbyg-
get: grupperelation, 
konspiration, fejl-
tolkning 

5 Numre 
under klods 

14 numre er fordelt under 10 ens klodser. Opgaven er at hen-
te 1 nummer af gangen i rigtigt rækkefølge. Man må kun løfte 
én klods pr. tur og man skiftes til at gå ud af lokalet og finde 
det rigtige nummer. Man må gerne snakke i lokalet og aftale 
hvordan man gør. 

Samarbejde, kom-
munikation.  

6 Menneske-
minestry-
ger 

Deltagerne skal i små hold af ca. 3 personer igennem et stort 
minestrygerfelt. De ved ikke, hvor bomberne er, må ikke tale 
sammen, og skal skiftes til at gå igennem. Der gives point for 

Samarbejde og non-
verbal kommunikati-
on, logik og hukom-
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tid, og strafpoint for at overtræde reglerne. Når man rammer 
et forkert felt, må man gå tilbage og det er den næstes tur 

melse. 
 

7 Slå en knu-
de på tor-
vet 

Deltagerne deles op i to hold, der konkurrerer mod hinanden. 
De får hvert et langt reb, og skal nu slå en knude på rebet. De 
fordeler sig med lige lang afstand mellem hinanden på hele 
rebets længde og må derefter ikke flytte hænderne fra rebet.  

Samarbejde, kom-
munikation og over-
blik 

8 Løft  En person skal løftes med en finger.  Samarbejde, tillid 
9 Torpedo-

både 
I små grupper af 3-4 personer. Deltagerne står på en række, 
holder hinanden på skulderne. Den bagerste er blind. Den 
bagerste kan navigere de andre. Moves:  
Fremad: 1 gang på begge skuldre 
Højre: en hånd på højre skulder 
Venstre: en hånd på venstre skulder 
Affyring: 2 gange lige efter hinanden på begge skuldre 
Hvis en anden båd rammes er den ude af legen. Et velafgræn-
set felt med minestrimmel eller lignende 

Sammenrystning, 
koordination, sjov, 
kommunikation 

10 Edderkop-
pespind 

Gruppen skal samarbejde om at komme igennem et edder-
koppespind uden at røre snorene 

Samarbejde, kom-
munikation, snilde 

11 Floden skal 
krydses 

Kan laves på mange måder, med få remedier, et reb og kom-
mandokravl eller lignende, mange muligheder 

Samarbejde, gruppe-
roller og kommuni-
kation 

12 Vælte ned 
fra bord 

Alle deltagere stiller sig for enden af et bord klar til at gribe 
den person der baglæns lader sig falde ned i deres arme fra 
bordet. Personen kan evt. blive skubbet. 

TILLID 

 

MTB-intro 

Hvad er en MTB? 

- Styr, gear, kæde, dæk, pedaler, hjelm og indstilling af saddel 

Herefter arbejdede vi med teknikken i simpelt terræn, blandt 

andet arbejde med gearskifte og side position på cyklen. 

 

Den kreative dyst 

En lille oversigt over en masse gode tonselege 

British Bulldog 

Der er en fanger, som står på midten af banen. Banen består af to linjer i hver sin ende. Deltagerne fordeler 

sig i begge ender, og man skal nu løbe til den anden ende uden at blive fanget. Fangeren ”tager” ved at 

løfte offeret over jorden og sige ”British Bulldog”, hvorefter offeret også bliver fanger. Der bliver altså flere 

og flere fangere. Man har ikke helle bag stregerne. Man kan bare ikke løftes op, men skal først slæbes ud på 

den åbne plads, før man kan løftes og dermed blive taget.  

  



FDF Seniorkursus Vork Påsken 2013 Og Action 

11 
 

Belgisk bankebøf 

En af deltagerne vælges som klapper. Alle de øvrige deltagere stiller sig op i en rundkreds (med et solidt 

mellemrum mellem deltagerne) omkring et tørklæde. Klapperen løber nu rundt om rundkredsen og stiller 

sig (når det passer ham/hende) ind mellem 2 af de øvrige deltagere. De skal nu løbe hver sin vej rundt om 

rundkredsen og nå først ind imellem benene på klapperen og ind midt i rundkredsen, hvor det gælder om 

at få fat i tørklædet. Taberen bliver den nye klapper. 

Syrebold 

En bane markeres som en firkant, og en kegle sættes midt på en af langsiderne. 

Deltagerne deles op i to lige store hold. Og bolden lægges ved keglen. Spillet sættes i gang ved, at bolden 

sparkes/kastes så langt væk fra det forsvarende hold som muligt. Det behøver ikke at være inden for ba-

nen. 

 

Nu gælder det så om, at en person fra det forsvarende hold skal hente bolden og bringe den tilbage til keg-

len. Imens skal det angribende hold forsøge at komme ned bag den anden ende af banen på anden side af 

keglerne inden personen med bolden når keglen. 

 

Det forsvarende hold skal så vidt mulig forsøge at bremse det angribende hold. Man får naturligvis point pr. 

person der når over stregen. 1p pr. person over stregen, 5p ekstra for hele holdet over stregen. og -1p pr. 

hver spiller, der ikke når stregen. Hvis det samlede pointtal for den omgang bliver 0 eller mindre, er det det 

andet hold til at angribe. 

”Løb” 

En bane markeres som en firkant. Deltagerne deles op i to lige store hold. Det ene hold er i marken (inden 

for firkanten), mens det andet hold står på en lige række langs en af siderne. En leder råber ”løb”, hvorefter 

den første i rækken skal løbe ned mod den modstående langside. Kort efter råber lederen ”løb” igen, hvor-

efter den anden i rækken løber. Sådan fortsætter det. Holdet i marken skal forsøge at forhindre, at holdet 

når ned til den modstående langside. Når den sidste er løbet, tager lederen tid ca. 2 minutter (kan reguleres 

efter sværhedsgrad), før der fløjtes og runden er slut. Holdet får herefter point. 1 point pr. person over 

stregen, og 5 point i bonus, hvis hele holdet kommer over. Derefter byttes der roller 

Får, Ulv, Sten 

Der vælges en ulv og et får. Resten er sten, der ligger og kryber sammen på jorden. 

Ulven løber efter fåret. Hvis ulven fanger fåret byttes rollerne om og fåret bliver ulv. 

 

Fåret kan undslippe ved at hoppe over en sten, hvorefter fåret bliver sten, ulven bliver får, og stenen sprin-

ger op og brøler som en ulv. 
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Kinesisk rundbold 

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med halvanden meter imellem hver deltager. En af deltagerne får ten-

nisbolden og kaster den til sin sidemand. Således fortsættes der, hvis man taber bolden, skal man samle 

den op og give den til den, der skal have bolden efter en selv, når dette er gjort skal man løbe rundt om 

rundkredsen og komme tilbage til sin plads inden bolden kommer igen. Når man det ikke, er man ude af 

legen. Vinderholdet er det hold, der er sidst tilbage.. Deltagerne står skiftevis (med holdene) 

Andre lege 

Ultimate, håndbold, stikbold, fodbold 

 

Nat O-løb 

Almindeligt o-løb med poster i området omkring vork, som der skulle klippes med O-løbstænger.  

Sidste post: alm. træklatring i mørke uden lygte for at finde den sidste O-løbs klips 

Lørdag 

Videoopgave, forberedelse til adventurerace 

GoPro intro, med korte videoklip, for at vise muligheder for kreative vink-

ler og sjov kameraføring. Der blev givet nogle krav til videoklippene f.eks. 

intro; alle fra gruppen i samme klip; headcam; på cyklen mm. Alle klip af 

max 10 sek. for at tiden der skulle bruges bagefter på redigering blev 

mindre. 

Ud fra kravene blev der i grupperne lavet et ”storyboard”, med idéer til 

klippene. 

De mange små klip endte ud med en kort video med action scener fra 

hele adventureraced. 

Hvis du skal lave det selv så husk at redigering af video tager rigtig lang tid 

i forhold til at filme!  

Så lav mange små klip i stedet for at filme det hele i et langt klip. 
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Adventurerace 

 

Roadbook Adventurerace Påsken 2013 

 
 

Post Aktivitet Kort nr. Bemærkning 

START   Start kl. 13.30 fra p-pladsen udlevering af introopgave når denne 

er løst udleveres kort 1 

CP0 MTB 1 Deltagerne får udleveret cykler 

CP5 MTB 1 Kør til CP 5 

M1 MTB-O 1 Læhegn 

M2 MTB-O 1 Læhegn 

CP4 MTB-O 6 Der udleveres o-kort med poster 

11 MTB-O 6  

12 MTB-O 6  

13 MTB-O 6  

14 MTB-O 6  

15 MTB-O 6  

16 MTB-O 6  

17 MTB-O 6  

CP4 MTB-O 1, 3a, 

3b 

Løs udleverede opgave på vej til CP2 

CP2 O-løb 4 Plukkeposter min 200 point Sønderskov.  

CP2 MTB 3a og 

3b 

Der cykles videre til CP 3 

CP3 Bike’n Run 5 Der må bruges 2 cykler pr. Hold, min 300 point pr. Hold. Post 13 skal 

findes og gennemføres.  
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CP3 MTB 1 og 3a, 

3b 

Der cykles videre mod CP1 (kort 7 udleveres) 

M3 MTB-O 7 P-plads 

M4 MTB-O 7 Å-bred 

CP1 O-løb 1 Ø-løb 

1 O-løb 2 Grusgrav 

2 O-løb 2 Vækstgrænse 

3 O-løb 2 Sti 

4 O-løb 2 Sti 

5 O-løb 2 Y-kryds 

6 O-løb 2 Grusgrav 

7 O-løb 2 Vækstgrænse 

8 O-løb 2 Stikryds 

9 O-løb 2 Å-løb 

10 O-løb 2 Søbred 

CP6 Teamopgave 1 Samarbejdsøvelser 

CP6  Teamopgave 1 Samarbejdsøvelser  

CP7 Slut 1  

 

Regler: 

- Løbet er delt op i forskellige etaper, derfor er det vigtigt, at følge Roadbookens rækkefølge og tage 
de respektive CP i den rigtige rækkefølge. Det er vigtigt at holdene er opmærksomme på, at in-
struktøren angiver alle de kommende poster. 

- Der findes kun postkoder på posterne, der er ikke koder ved checkpoints.  
- Alle på holdet skal røre de forskellige poster 
- Alt er tilladt så længe alle hold har mulighed for, at benytte sig af de samme muligheder. 

o Lovligt at: 
� Stå i ly og tørvejr hos købmanden 
� Købe en banan  
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� Ringe til instruktørerne, hvis man er lidt ude og skide… 
o Ulovligt at: 

� Ringe til ”mor” for, at få hende til, at udbringe en kop kakao. 
� Få et lift mellem posterne 

 

Startopgave 
Placering: skrænten opad syd for instruktørfløjen 

Materialer: plastiklommer, små sedler, der leder dem fra sted til 

sted 

Opgaven:  

Holdet skal ved hjælp af ledetråde finde fra sted til sted, hvor de så 

til sidst kommer frem til forhindringsbanen, hvor der hænger en 

plastiklomme med 4 knæklys, hvoraf de skal tage det ene og bruge 

det som tegn på at de har gennemført startopgaven og gjort sig 

fortjent til det første kort.  

”Et varmt sted” � FYRRUMMET 

”Yellow Submarine” �UBÅDEN 

”Jeg en gård mig bygge vil” � BONDERØVEN 

”Uden mad og drikke, duer helten ikke” � I vores køleskab 

”Fra Engeland til Skotland” � ENGEN 

”Peugeot 207” � Benjamins bil 

”EM 1992” � Fodboldmål 

”Skøjteprinsessen” � Søen 

”På gensyn” � Skiltet 
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MTB-O 

 
11. 12. 13. 14. 

15. 16. 17. 18. 

Kort: 

Kort til løbet er fundet følgende steder: 

• Findveji.dk (O-løbskort) 

• Scanmaps – (Kortbutik København) 

• www.openstreetmap.org 

Vingsted Centeret 

A Militærforhindringsbane 

Deltagerne skulle i fællesskab i grupperne hjælpe hinanden igennem en forhindringsbane. En fra gruppen 

var hjælper og skulle støtte de andre igennem banen hurtigt og sikkert. Hvis man mistede balancen ved 

balancebommen skulle den startes forfra. Der blev målt ud fra den bageste deltager og det kræver derfor 

at få alle igennem hver forhindring vha. samarbejde.  

B Mountain board – fotosession 

Man skulle køre på mountainboard og samtidig skulle der tages fede billeder/videoer af det i mørke.  

C Klatring – rebklatring 

Med GriGri og Ascender skulle delta-

geren med sele og hjelm selv rebklatre 

et par meter op. En af holdkammera-

terne skulle være sikringsmand, og en 

tredje skulle være bagstopper og holde 

i den frie ende bag sikringsmanden. 

Evt. andre holdmedlemmer kunne 

hjælpe rebklatreren, opmuntre eller 

filme. Denne post kræver klatrein-

struktør og klatregrej. 


