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	  	  Ultimate	  Survival	  	   	  
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Kompetencedag	  moduler:	  
• Bål	  v.	  Kim	  Horsevad	  

• Vandrensning	  v.	  Kim	  Horsevad	  

• Logik	  og	  Koder	  (toiletløb	  vedhæftet)	  

• Mad	  i	  naturen	  v.	  Kim	  Horsevad	  

• Varmesikring	  v.	  Kim	  Horsevad	  

• Mental	  træning	  (vedhæftet)	  

Kim	  Horsevad:	  se	  http://vildmarkshaandbogen.dk/	  	  

	  

	  

1.	  WORKSHOP:	  VORK	  TOILETLØB	  	  
Start:	  Find	  den	  korteste	  morsekode	  

1) .-‐-‐-‐/./.-‐././...//.-‐.././-‐.././.-‐././...//..-‐./-‐-‐-‐/.-‐./-‐.../-‐-‐-‐/-‐-‐./.../-‐/.-‐/...-‐/./.-‐.//	  	  

(Jeres	  instruktøres	  forbogstaver)	  	  

2) JJA	  

Scan	  QR	  koden	  (Kig	  under	  vasken)	  
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3) rebus	  hvorfor	  står	  i	  her	  på	  toilettet?

	  

4) Vi	  er	  på	  toiletløb!	  	  

Hvilket	  ord	  skal	  stå	  her?	  	  C	  de	  lo	  ak	  oh	  

	  	  (Anagram)	  

5) Chokolade	  	  

45	  x	  6	  =	  ?	  

6) 270	  

	  

Hvad	  er	  tallene	  lagt	  sammen	  i	  den	  miderste	  boks	  i	  sudokuen?	  



VORK	  Påske	  2013	  
	  

	   4	  

7) 21	  

Hvor	  mange	  cirkler	  er	  der	  her? 	  

8) 16	  

Skriv	  en	  sms	  til	  dette	  nummer:	  22859919	  	  (svar:	  Led	  efter	  slik)	  Der	  er	  en	  QR	  kode:	  

	  

Hvem	  er	  personen	  på	  billedet? 	  

9) Helle	  T	  	  

	  

Hvad	  drikker	  en	  ko?	  
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10) 	  Vand	  

Hvilken	  uundværlig	  ting	  mangler	  i	  denne	  opskrift?	  
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11) 	  mælk	  

Hvilken	  figur	  er	  en	  spejling	  af	  denne?	  A)	  B)	  C)	  eller	  D)?	  

12) 	  C)	  

Hvem	  modtog	  de	  10	  bud	  på	  Sinaibjerget?	  

13) 	  Moses	  

rebus

	  

14) 	  Eva	  

	  

Hvis	  179	  M	  i	  F	  betyder	  179	  Medlemmer	  i	  Folketinget	  og	  88	  T	  på	  et	  K	  betyder	  	  

88	  Tangenter	  på	  et	  Klaver,	  hvad	  betyder	  så	  12	  M	  på	  et	  Å	  

15) 	  12	  Måneder	  på	  et	  År	  

Hvad	  står	  der	  på	  det	  trekantede	  papir?	  (Ligger	  under	  et	  fyrfadslys)	  

16)	  5	  

Frimurerkode	  –	  lav	  selv!!	  

17)	  	  ”Tillykke	  du	  er	  nået	  til	  sidste	  kode	  For	  at	  komme	  ud	  skal	  I	  banke	  på	  døren	  1	  gang	  

og	  sige	  jeres	  navne	  bagfra”	  
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SNYDE/FORVIRRINGSKODER	  

	   -‐tilføj	  selv	  mange	  flere!	  

12	  mænd	  i	  en	  ål	  

	  

12	  Mus	  i	  en	  Å	  	  

Jesus	  

Hvad	  får	  man	  hvis	  man	  blander	  lilla	  og	  pink?	  

	  

De	  tre	  vise	  mænd	  

I	  toiletkummen	  ligger	  en	  nøgle	  –	  find	  den	  

For	  at	  komme	  ud	  skal	  du	  banke	  på	  døren	  5	  gange	  

	  

For	  at	  komme	  ud	  skal	  du	  skrive	  UD	  på	  sedlen	  og	  skubbe	  under	  døren	  

	  

230	  

løs	  denne	  soduko	  

	  

11	  	  

Hvad	  hedder	  lærer	  på	  engelsk?	  

	  

Teacher	  

Pil	  dig	  selv	  i	  næsen	  

	  

Mælk	  
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Løs	  rebusen	  i	  loftet	  

	  

Følg	  denne	  pil	  

Vi	  er	  dumme!!	  

	  

HVAD	  ER	  EN	  QR	  KODE?	  	  

Det	  er	  en	  firkantet	  kasse	  med	  forskellige	  sort-‐hvid	  mønstre,	  der	  er	  kodet	  og	  giver	  en	  besked	  

når	  man	  scanner	  den.	  Man	  kan	  fx	  scanne	  med	  en	  Iphone	  app.
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2.	  WORKSHOP:	  MENTAL	  TRÆNING	  
Mental	  træning 
Definition 
–	  Mental	  træning	  er	  et	  redskab	  (procedure	  og	  øvelser)	  til	  at	  udvikle	  sine	  
mentale 
færdigheder,	  så	  man	  er	  mere	  effektiv	  og	  bedre	  forberedt	  mentalt,	  så	  man	  kan	  
få 
større/maksimalt	  udbytte	  af	  sine	  ressourcer	  og	  præstere	  op	  til	  sit	  potentiale. 
Den	  gode	  præstation	  ligger	  i	  samspillet	  mellem	  fysik,	  teknik	  og	  psyke 
Først	  og	  fremmest	  skal	  man	  have	  nogle	  mentale	  færdigheder: 
Mentale	  færdigheder 
•	  Spændingskontrol/spændingsregulering 
•	  Tackle	  stress-‐	  og	  angstsituationer. 
•	  Have	  stor	  selvtillid 
•	  Have	  og	  fastholde	  en	  høj	  og	  positiv	  motivation 
•	  Have	  en	  positiv	  tankegang/kontrollere	  den	  indre	  stemme 
•	  Have	  den	  rette	  koncentration	  (opmærksomhed) 
•	  Klare	  uforudsete	  hændelser	  og	  forstyrrelser 
•	  Have	  stor	  beslutsomhed 
•	  Vende	  modgang	  til	  medgang 
For	  at	  kunne	  udnytte	  sine	  mentale	  færdigheder	  om	  omsætte	  det	  til	  en	  
præstation,	  kan	  man	  gøre	  brug	  af	  nogle	  mentale	  teknikker: 
Mentale	  teknikker 
•	  Forestilling	  (Visualisering) 
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•	  Kognitive	  omfortolkninger	  –	  omfortolk	  ens	  opfattelse	  af	  situationen	  til	  noget	  
positivt 
•	  Afspænding/afslapning 
•	  Målsætninger 
•	  Årsagsforklaringer	  –	  tænk	  over	  hvad	  der	  er	  årsag	  til	  tingene	  og	  gå	  ikke	  i	  panik	  
over	  ting	  der	  har	  en	  hel	  naturlig	  forklaring	  fx	  uglelyde	  om	  natten 
•	  Den	  indre	  tale	  –	  have	  en	  positiv	  indre	  stemme.	  Selvtillid	  er	  altafgørende	  for	  
den	  gode	  præstation 
1.	  Affirmationer	  –	  bekræft	  dig	  selv	  i	  at	  du	  godt	  kan.	  Jeg	  kan,	  jeg	  vil,	  jeg	  tør.	  Find	  
evt.	  på	  en	  sætning	  eller	  navn	  der	  bekræfter	  din	  identitet	  som	  den	  ultimative	  
overlever. 
2.	  Triggers	  –	  tryk	  på	  aftrækkeren	  og	  hør	  den	  positive	  stemme 
3.	  Tankestop	  –	  genkend	  når	  de	  stressede	  eller	  angstprovokerende	  tanker	  
opstår	  og	  stop	  dem 
•	  Koncentrationstræning	  –	  træn	  din	  opmærksomhed 
•	  Rutiner	  –	  find	  tryghed	  i	  rutiner 
•	  Game-‐plan	  &	  Refokuseringsplan	  –	  det	  kan	  være	  stressende	  at	  skulle	  træffe	  
beslutninger	  undervejs.	  Læg	  en	  slagplan/	  procesmål	  og	  vær	  forberedt	  på	  at	  
tingene	  ikke	  altid	  går	  som	  du	  ønsker	  det 
Spænding	  og	  arousal.	  Hvad	  er	  det? 
Fysiologisk	  aktivering	  fra	  dyb	  søvn	  til	  ekstrem	  ophidselse:	  Hjertefrekvens, 
åndedrætsfrekvens,	  blodtryk,	  muskelspænding	  (EMG),	  øget	  adrenalin, 
Spændingsregulering/kontrol	  øget	  svedudskilning.	  Spænding	  fremkaldes	  af	  
vores	  kognitive	  vurderinger	  af	  en	  situation.	  Det	  kan	  være	  angst,	  stress,	  
opstemthed,	  kamp,	  udfordring.	  Spænding	  kan	  også	  fremkaldes,	  hvis	  vi	  
presses/stresses	  fysiologisk/kropsligt.	  Opvarmning,	  vejrtrækning	  osv. 
Psykologisk	  stress	  opstår,	  når	  en	  person	  vurderer	  en	  relation	  mellem 
personen	  og	  miljøet,	  sådan	  at	  situationen/opgaven	  overstiger	  personens	  
ressourcer	  og	  truer	  personens	  velbefindende. 
Når	  vi	  bliver	  stressede	  øges	  vores	  arousalniveau/spændingsniveau.	  Det	  vil	  ofte	  
påvirke	  vores	  præstationer	  i	  negativ	  retning. 
Spænding	  og	  kroppen 
–	  For	  høj	  spænding	  får	  muskler	  til	  at	  spænde	  unødig	  meget	  –	  både	  agonister	  
og	  antagonister. 
–	  Går	  ud	  over	  teknik	  og	  motorik.	  (Santos).	  Forklaring	  på	  spændingens	  virkning 
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Spænding	  og	  opmærksomhed 
–	  For	  høj	  spænding	  snævrer	  feltet	  for	  meget	  meget	  ind. 
–	  For	  lav	  spænding	  snævrer	  det	  for	  lidt	  ind. 
–	  Eks.	  boldspil.	  Skal	  kunne	  se	  både	  bold	  +	  med-‐	  og 
modspillere. 
Spænding	  og	  burn-‐out 
–	  Risiko	  for	  burn-‐out	  ved	  konstant	  høj	  arousal. 
–	  Nogle	  skal	  have	  deres	  spændingsniveau	  op,	  men	  de	  fleste	  skal	  have	  det	  ned. 
 
 
FØR	  KAMPEN:	  Sæt	  dig	  op	  til	  succes 
Før	  spillet	  starter	  handler	  det	  om	  at	  arbejde	  aktivt	  med	  din	  forberedelse.	  
Gennemtænk	  konkurrencesituationen,	  og	  forbered	  dig	  på	  at	  yde	  dit	  
maksimale,	  når	  det	  gælder. 
 
 
Visualisering 
At	  visualisere	  betyder,	  at	  du	  skaber	  en	  indre	  film,	  der	  viser,	  hvordan	  du	  vil	  
udføre	  en	  bestemt	  handling.	  Du	  kan	  fx	  minutiøst	  forestille	  dig,	  hvordan	  du	  
time	  for	  time	  gennemfører	  spillet	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Visualisering	  kan	  
foretages	  umiddelbart	  før	  en	  præstation.	  Ofte	  udføres	  teknikken	  dog	  som	  et	  
længere	  forløb	  i	  dagene	  op	  til.	  Sådan	  gør	  du: 
 

• Slap	  godt	  af	  i	  kroppen.	  Læg	  dig	  gerne	  ned.	  
• Sørg	  for,	  at	  der	  er	  ro	  omkring	  dig,	  og	  luk	  øjnene.	  
• Forestil	  dig	  så	  den	  situation,	  som	  du	  vil	  øve	  på.	  Afspil	  din	  indre	  film	  i	  

normalt	  tempo,	  hvor	  du	  både	  ser	  situationen	  udefra	  som	  tilskuer	  og	  
bagefter	  indefra,	  sådan	  som	  det	  føles,	  når	  du	  er	  aktiv.	  Jo	  bedre	  du	  evner	  
at	  krydre	  dine	  indre	  billeder	  med	  realistiske	  synsindtryk,	  lyde,	  lugte	  med	  
mere,	  jo	  stærkere	  virker	  teknikken.	  

 
 
Spændingsregulering 
Er	  du	  enten	  alt	  for	  spændt	  eller	  alt	  for	  lidt	  tændt,	  når	  du	  skal	  præstere,	  kan	  du	  
arbejde	  med	  spændingsregulering. 
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• For	  høj	  spænding	  skyldes	  ofte	  præstationsangst	  og	  for	  store	  
forventninger	  til	  dig	  selv.	  Lav	  simple	  afspændingsøvelser	  for	  skuldre	  og	  
nakke.	  Foretag	  dybe	  vejrtrækninger,	  og	  let	  presset	  på	  dig	  selv	  ved	  at	  
udarbejde	  realistiske	  målsætninger.	  

• 	  
• For	  lav	  spænding	  opstår	  ofte,	  når	  du	  ikke	  har	  et	  klart	  formål	  med	  din	  

forberedelse.	  Du	  kan	  få	  nerven	  tilbage	  ved	  fx	  at	  sætte	  dig	  klare	  mål	  eller	  
indføre	  nogle	  konkurrencemomenter	  i	  træningen.	  

• 	  
• Mange	  arbejder	  med	  faste	  ritualer,	  før	  det	  går	  løs.	  Hvis	  i	  dyrker	  en	  

konkurrencesport	  i	  jeres	  fritid,	  kan	  det	  fx	  være	  særlige	  
opvarmningsøvelser,	  bestemte	  musiknumre,	  man	  lytter	  til,	  og	  andet.	  
Rutinerne	  forbereder	  krop	  og	  hoved	  på,	  at	  nu	  går	  det	  snart	  løs.	  

Når	  spillet	  er	  I	  gang	  handler	  det	  om	  at	  holde	  hovedet	  koldt	  og	  vise	  det	  mentale	  
overskud.	  Hold	  de	  mål	  for	  øje	  som	  du	  satte	  dig	  inden	  spillet	  startede.	  Opstår	  
der	  situationer	  hvor	  du	  begynder	  at	  miste	  energien	  eller	  er	  tæt	  på	  at	  give	  op,	  
så	  stop	  op	  og	  find	  et	  sikkert	  sted	  hvor	  du	  kan	  bruge	  5-‐10	  minutter	  på	  at	  finde	  
det	  mentale	  overskud.	  Gentag	  fx	  visualiseringsøvelsen	  eller	  læg	  en	  strategi	  for	  
din	  videre	  deltagelse	  i	  spillet.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  en	  god	  idé	  at	  sætte	  sig	  
et	  mål	  efter	  hver	  samling	  fx	  at	  indsamle	  4	  artefakter	  inden	  næste	  samling. 
Der	  er	  koldt	  og	  ensomt	  at	  være	  alene	  ude	  om	  natten,	  men	  der	  er	  ingen	  grund	  
til	  at	  blive	  bange.	  Brug	  tid	  på	  at	  vende	  dig	  til	  naturens	  lyde	  og	  bliv	  tryg	  i	  
mørket. 
Gruppeopgave	  til	  US-‐deltagere: 

–	  	  	  Hvilke	  situationer	  tror	  I	  at	  I	  vil	  komme	  ud	  for? 
–	  	  	  Hvordan	  kan	  i	  hjælpe	  jer	  selv	  i	  de	  nævnte	  situationer? 
–	  	  	  Hvilke	  praktiske	  forhold	  vil	  i	  sikre	  er	  på	  plads	  for	  at	  I	  kan	  yde	  jeres	  optimale? 

Jeres	  opgave 
•	  Ansvar	  (komme	  af	  med	  dårlige	  undskyldninger) 
•	  Gode	  vaner	  (få	  det	  bedste	  ud	  af	  en	  samtlige	  øvelser	  og	  brug	  tiden	  optimalt) 
•	  Indre	  tanker	  (positiv	  indre	  samtale) 
•	  Turde	  vinde	  (og	  yde	  sit	  bedste) 
•	  Fokus,	  spændingsniveau	  &	  visualisering 
(kampsituation	  –	  se	  det	  mere	  som	  et	  spil/proces) 
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3.	  Regler	  og	  Point	  	  
Dette	  spil	  er	  ikke	  ”overvåget”	  af	  instruktører.	  Langt	  de	  fleste	  konfrontationer	  mellem	  spillere	  
foregår	  uden	  at	  der	  er	  andre	  end	  de	  implicerede	  til	  stede.	  Vi	  beder	  jer	  derfor	  tage	  vare	  på	  
hinanden,	  og	  henstiller	  til	  sportsmanship.	  

	  

For	  at	  forstå	  spillet	  har	  vi	  følgende	  begrebs	  forklaring:	  

	  

• Arenaen:	  
Denne	  plads	  er	  omdrejningspunktet	  for	  spillet,	  og	  ligger	  centralt	  i	  spille	  arealet.	  
Pladsen	  er	  markeret	  med	  minestrimmel,	  og	  man	  er	  ved	  ankomsten	  til	  en	  kamp,	  fredet	  
indenfor	  denne.	  I	  midten	  er	  deltagernes	  Ene	  punkter.	  

• Ene	  punkt:	  
Dette	  er	  spillerens	  start	  position.	  En	  plade	  markerer	  dette.	  Disse	  ligger	  i	  en	  rundkreds	  
og	  markeres	  ved	  en	  fakkel.	  

• Point	  søjle:	  
Denne	  er	  ved	  hvert	  ene	  punkt,	  og	  viser	  via	  en	  tavle	  den	  enkelte	  spillers	  point.	  

• Zoner:	  
Det	  resterende	  spilleareal	  er	  delt	  ind	  i	  7	  zoner.	  Kamppladsen	  ligger	  i	  zone	  1.	  
Disse	  zoner	  er	  kun	  markeret	  på	  kort.	  	  
I	  hver	  zone	  er	  der	  en	  afleveringsplads.	  

• Afleveringsplads:	  
Et	  sted	  i	  en	  given	  zone	  hvor	  der	  står	  en	  spand	  markeret	  med	  knæklys.	  På	  nogle	  
afleveringspladser	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  se	  hvad	  klokken	  er.	  

En	  afleveringsplads	  er	  det	  eneste	  sted	  (udover	  kampladsen)	  hvor	  man	  kan	  aflægge	  
eventuelle	  artefakter.	  	  

• Artefakter:	  
Udtrykket	  der	  bruges	  om	  alle	  ”ting”	  i	  spillet.	  Det	  være	  sig:	  reb,	  flasker,	  blyanter,	  poser	  
og	  kort.	  Disse	  har	  hver	  en	  værdi,	  som	  dog	  kan	  variere	  fra	  runde	  til	  runde.	  	  
Værdien	  ses	  i	  form	  at	  point	  der	  gives	  hvis	  en	  artefakt	  medbringes	  til	  optælling	  på	  
kamppladsen.	  Artefakter	  kan	  stjæles	  af	  andre	  spillere,	  dette	  sker	  ved	  at	  fravriste/med	  
list	  at	  bestjæle	  en	  modspiller	  artefakterne.	  
Man	  må	  gerne	  besidde	  flere	  artefakter.	  

• Runder:	  
Spillet	  består	  af	  flere	  runder.	  Disse	  danner	  tidsrammen	  imellem	  optællingerne	  på	  
kamppladsen.	  Efter	  hver	  optælling	  er	  en	  kamp	  i	  varierende	  færdigheder.	  

Runderne:	  

1. Kl.14.00	  -‐	  Spil	  start.	  	  
2. Kl.17.00	  –	  Knob	  
3. Kl.20.00	  –	  Alliancekonkurrence	  
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4. Kl.23.00	  –	  Fysik	  
5. Kl.02.00	  –	  runde	  udtaget	  
6. Kl.05.00	  –	  Dødsrunden.	  
7. Kl.07.00	  –	  Finale	  Én	  vinder	  
Ovenstående	  tidspunkter,	  er	  hvornår	  en	  kamp	  sættes	  i	  gang.	  Man	  må	  ankomme	  til	  
kamppladsen	  10min	  før	  den	  angivne	  kamptid.	  	  

Kommer	  man	  for	  tidligt,	  eller	  for	  sent,	  fratrækkes	  X	  point.	  

	  

• Optælling:	  
Ved	  hver	  rundes	  start	  optælles	  point.	  

o Artefakter	  tæller	  point	  pr.	  Runde	  (eks.	  En	  hammer	  medbringes	  ved	  optælling	  i	  
runde	  2,	  og	  giver	  point.	  Samme	  hammer	  medbringes	  igen	  i	  runde	  3,	  og	  giver	  
igen	  point)	  

o Armbind	  giver	  også	  point	  pr.	  Runde.	  Ét	  armbind	  giver	  ét	  point.	  Medbringes	  nul	  
armbind,	  modtages	  nul	  point.	  Dog	  kan	  der	  stadig	  modtages	  point	  for	  artefakter.	  

• Armbind:	  
Hver	  spiller	  har	  ét	  armbind.	  Dette	  armbind	  skal	  bæres	  synligt	  på	  den	  ene	  arm.	  
Armbindet	  kan	  hives	  af	  (velcro).	  Armbindet	  erobres	  ved	  simpelthen	  at	  fange/fravriste	  
dette	  fra	  en	  anden	  spiller,	  eller	  ved	  at	  stjæle.	  
En	  spiller	  må	  gerne	  tage	  armbind	  fra	  andre,	  selvom	  denne	  er	  blevet	  bestjålet	  sit	  eget.	  
Efter	  hver	  optælling	  gives	  armbindet	  tilbage,	  (man	  starter	  derfor	  hver	  runde	  med	  
minimum	  ét	  point).	  

• Kamp:	  
I	  begyndelsen	  af	  hver	  runde	  afholdes	  en	  kamp.	  Disse	  kampe	  implicerer	  alle	  spillere,	  og	  
foregår	  på	  kamppladsen.	  Dog	  er	  der	  undtagelser	  i	  de	  sidste	  to	  runder(se	  
kampforklaringer)	  Der	  gives	  point	  i	  disse	  kampe.	  

• Fredning:	  
Ved	  ankomst	  til	  kampladsen	  indenfor	  de	  angivne	  tidsintervaller,	  er	  en	  spiller	  ”fredet”	  
dette	  vil	  sige,	  at	  så	  snart	  man	  er	  på	  indersiden	  af	  minestrimlen,	  kan	  man	  ikke	  fratages	  
artefakter	  eller	  armbind.	  	  
Efter	  afslutningen	  af	  en	  kamp	  står	  alle	  spillere	  på	  deres	  ene	  punkter.	  
Herefter	  trækkes	  lod	  om	  hvilke	  spillere	  der	  sættes	  fri	  (og	  mister	  deres	  fredning)	  
hvornår.	  Dette	  sker	  2	  og	  2	  med	  30	  sekunders	  mellemrum.	  

• Sikkerheds	  sætning:	  
I	  tilfælde	  af	  at	  man	  er	  totalt	  faret	  vild,	  eller	  anden	  ”nød”	  situation	  skulle	  forekomme	  
kan	  en	  spiller	  benytte	  følgende	  sætning.	  	  
”FDF	  Vork	  deltager	  i	  nød”	  	  

• Sikkerhedspakke:	  
Alle	  spillere	  modtager	  fra	  start	  en	  pakke	  der	  kan	  åbnes	  i	  tilfælde	  af	  nødsituation.	  
Denne	  indeholder	  følgende:	  

o Deltagerens	  egen	  mobil	  telefon.	  
o Et	  kort	  over	  området.	  
o Et	  info	  kort	  med	  Instruktør	  samt	  kursusleder	  oplysninger.	  

• Dødsrunden:	  
Denne	  runde	  (nr.6)	  foregår	  KUN	  i	  zone	  1.	  
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Når	  runden	  er	  sat	  i	  gang	  kan	  man	  til	  enhver	  tid	  komme	  til	  kamppladsen	  for	  at	  modtage	  
point	  for	  et	  erobret	  armbind.	  	  
Erobre	  man	  en	  armbind	  skal	  man	  straks	  bevæge	  sig	  mod	  kampladsen	  for	  at	  modtage	  
sit	  point.	  
Bliver	  man	  bestjålet	  sit	  armbind	  skal	  man	  også	  strakt	  søge	  mod	  kamppladsen,	  dette	  for	  
at	  få	  sit	  armbind	  tilbage.	  	  
Hvis	  den	  ene	  part(offer/erobre)	  ikke	  er	  tilbage	  på	  kamppladsen	  senest	  2min	  efter	  den	  
anden,	  udgår	  denne	  af	  spillet.	  	  

• Alliancer:	  
Alle	  spillere	  starter	  hver	  for	  sig.	  Dog	  er	  det	  ikke	  ulovligt	  at	  danne	  alliancer	  med	  andre	  
spillere	  undervejs.	  	  

	  

4.	  Spillet	  
	  
Runde	  1.	  	  
14.00	  Spil	  start	  i	  arenaen	  
Geartjek	  
Nødhjælpsposer,	  tasker,	  Refleksvest	  udleveres	  
	  
	  
Runde	  2.	  
17.00	  -‐	  Knob	  (praktisk	  viden)	  
Når	  man	  har	  bundet	  sit	  eget	  knob,	  må	  man	  tage	  sit	  “joker	  tov”	  og	  løbe	  til	  en	  andens	  stolpe	  og	  
redde	  eller	  annullere	  andres	  knob,	  dette	  skal	  nåes	  inden	  for	  tidsfristen	  (30sek)	  	  
	  
	  
Runde	  3.	  Vandbærer	  (fysik)	  
20.00	  –	  	  
Vand	  i	  strakt	  arm	  
Alle	  deltagere	  holder	  en	  pose	  ud	  for	  sig,	  der	  kommes	  gradvist	  vægt	  i.	  Efter	  en	  periode	  kan	  
deltagerne	  give	  vægt	  til	  hinanden	  mod	  at	  de	  får	  tilsvarende	  vægt	  i	  deres	  egen	  pose.	  
	  
Runde	  4.	  
23.00	  –	  Alliance	  konkurrence	  (taktik)	  

	   Alliancekonkurrence	  
Stjæl	  en	  makker	  for	  at	  løse	  en	  opgave.	  Eliminering	  sker	  hvis	  du	  står	  uden	  en	  partner	  eller	  I	  er	  tre	  
eller	  flere	  der	  hænger	  sammen	  når	  de	  45	  sekunder	  er	  gået.	  Derefter	  skal	  der	  løses	  en	  opgave.	  
Klarer	  man	  ikke	  opgaven	  er	  man	  ude.	  

	  
-‐fysik	  -‐	  nå	  så	  højt	  op	  så	  muligt	  

	   	  
-‐Memoryhistorie	  
Der	  sad	  tre	  katte	  i	  vinduet	  en	  varm	  sommerdag.	  Solen	  var	  stået	  op	  kl.	  05.37	  og	  skinnede	  fra	  en	  
skyfri	  himmel.	  En	  dreng	  i	  brune	  bukser	  og	  cardigan	  står	  i	  døren	  og	  indånder	  den	  friske	  luft	  4	  gange	  
hvorefter	  han	  går	  ind	  og	  hælder	  3	  portioner	  morgenmad	  op.	  Den	  ene	  portion	  er	  med	  havregryn,	  
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sukker	  og	  mælk,	  den	  anden	  portion	  er	  med	  cornflakes	  og	  yoghurt	  uden	  sukker	  og	  den	  tredje	  
portion	  er	  med	  yoghurt	  og	  havregryn	  uden	  sukker.	  Den	  ene	  bror	  rækker	  hænderne	  op	  mod	  
portion	  nummer	  2	  men	  skriger	  da	  han	  hellere	  ville	  have	  haft	  portion	  nummer	  3.	  Drengen	  har	  
spildt	  yoghurt	  på	  sine	  bukser	  og	  stamper	  hårdt	  i	  gulvet.	  han	  smækker	  med	  døren	  5	  gange,	  
hvorefter	  storesøsteren	  udgyder	  et	  højt	  hvin.	  En	  kvinde	  kommer	  styrtende	  ind	  i	  køkkenet,	  hun	  har	  
en	  lys	  bomuldskjole	  på	  og	  en	  bluse	  med	  organge,	  blå	  og	  grønne	  striber.	  Hun	  tysser	  og	  beroliger	  
børnene	  og	  klapper	  dem	  på	  kinden	  med	  sin	  venstre	  hånd.	  Udenfor	  er	  nogle	  hunde	  begyndt	  at	  gø,	  
mens	  en	  solsorte	  fløjter	  en	  munter	  lille	  melodi	  i	  A-‐mol.	  Kvinden	  tænker	  den	  hellere	  skulle	  have	  
været	  i	  c-‐dur.	  Men	  meget	  kan	  jo	  også	  nå	  at	  ske	  på	  denne	  sommerdag	  med	  forventede	  
temperaturer	  op	  mod	  de	  28	  grader.	  
	  
Hvor	  mange	  gange	  smækkes	  der	  med	  døren	  	  
Hvad	  har	  kvinden	  på?	  
Hvilken	  portion	  nummer	  ville	  drengen	  hellere	  have	  
	  
-‐Matematik	  -‐	  hovedregning	  
2x2=4	  
+14	  =	  18	  
x	  2	  =	  36	  
+100	  =	  136	  
/2	  =	  68	  
+22	  =	  90	  
	   	   55	  =	  35	   	  
x	  3	  =	  105	  
+17	  =	  122	  
====	  122	  
	  
	  
Runde	  6.	  	  
05.00	  	  Dødsrunden	  (Fristelse)	  
(tidspunkt	  afhængigt	  af	  Runde	  5.)	  	  
Får	  tilbudt	  varm	  kakao	  m.	  skumfidus	  og	  lukke	  spillet	  
	  
	  
Rundens	  varighed	  er	  ca	  2	  timer.	  
-‐	  Igen	  starter	  hver	  deltager	  med	  ét	  armbånd	  hver.	  	  
-‐	  får	  man	  taget	  sit	  armbånd,	  må	  man	  tilbage	  til	  kampzonen	  for	  at	  blive	  reloaded.	  Dette	  gælder	  
både	  “offer”	  og	  “overfalder”	  hvis	  ikke	  den	  ene	  part	  er	  tilbage	  på	  kamppladsen	  senest	  2min	  efter	  
den	  anden,	  udgår	  den	  sidst	  ankomne.	  
	  
	  
De	  4	  deltagere	  med	  flest	  point	  i	  alt	  går	  videre	  fra	  denne	  runde	  til	  finalen	  
	  
	  
Runde	  7.	  Finalen	  
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07.00	  -‐	  Afsluttende	  udfordring	  for	  de	  resterende	  4	  deltagere	  	  
-‐Memorybane	  
-‐Smadre	  frossen	  klump	  
	  

5.	  TAKTIKTRÆNING	  	  
	  

HISTORIEN	  	  
Dybt	  inde	  i	  skovene	  omkring	  Vorks	  bakker	  kæmper	  en	  lille	  gruppe	  deltagere	  om	  ultimativ	  
overlevelse…	  	  

	  

Time	  for	  time	  dør	  flere	  og	  flere	  da	  metadeltagerne,	  der	  besidder	  stort	  kendskab	  til	  området	  og	  
beundringsværdige	  kampteknikker,	  èn	  efter	  èn	  eliminerer	  de	  øvrige	  deltagere.	  Men	  det	  er	  ikke	  til	  
at	  se	  hvem	  der	  er	  metadeltagere.	  Derfor	  må	  de	  øvrige	  deltagere	  bruge	  list	  og	  samle	  alt	  deres	  mod	  
for	  at	  gøre	  det	  af	  med	  metadeltagerne	  før	  de	  selv	  ryddes	  af	  vejen.	  	  	  

Foruden	  at	  kæmpe	  mod	  hinanden	  forsøger	  de	  overlevende	  at	  klare	  sig	  i	  det	  barske	  terræn	  og	  
kæmper	  mod	  elementerne	  der	  konstant	  presser	  dem	  til	  det	  yderste.	  For	  at	  komme	  igennem	  
natten	  må	  de	  holde	  hovedet	  koldt	  og	  besidde	  enorme	  fysiske	  kræfter.	  Efter	  hver	  runde	  må	  
deltagerne	  i	  samarbejde	  dræbe	  en	  person	  som	  de	  mener	  er	  metadeltager	  –	  dette	  afgøres	  ved	  
demokratisk	  proces.	  

	  

FORMÅL	  

Metadeltagere:	  dræbe	  de	  almindlige	  deltagere	  	  

Almindelige	  deltagere:	  dræbe	  metadeltagerne	  

	  

Ved	  spillets	  slutning	  er	  de	  som	  står	  tilbage	  vindere	  

	  

KORT	  

Metadeltagere	  –	  x	  4	  

Metadeltagerne	  er	  dygtigere	  til	  at	  dræbe	  konkurrenterne	  i	  forhold	  til	  de	  øvrige.	  Hver	  runde	  vælger	  
metadeltagerne	  i	  fællesskab	  en	  anden	  deltager	  som	  de	  vil	  eliminere.	  

	  

Deltagere	  –	  x	  8	  
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Deltagerne	  har	  kompetencer	  og	  evner	  ud	  i	  mange	  forskelige	  discipliner,	  men	  de	  er	  ikke	  gode	  til	  at	  
rydde	  konkurrenterne	  af	  vejen.	  Hver	  runde	  dør	  en	  af	  deltagerne	  og	  det	  er	  deres	  opgave	  at	  finde	  
de	  skyldige.	  	  

	  

Deltagere	  med	  særlige	  kompetencer	  

	  

Allianceskaber	  (Amor)	  –	  x	  1	  

Har	  stor	  autoritet	  derfor	  kan	  han/	  hun	  gennem	  ypperlig	  manipulation	  få	  to	  deltagere	  til	  at	  kæmpe	  
sammen.	  Allianceskaberen	  udvælger	  ved	  spillets	  start	  to	  som	  er	  i	  alliance.	  Disse	  skal	  nu	  hjælpe	  
hinanden	  gennem	  spillet	  får	  dør	  den	  ene,	  vil	  den	  anden	  hurtigt	  følge	  efter	  da	  personen	  ikke	  evner	  
at	  klare	  sig	  alene.	  

	  

Førstehjælper	  (heksen)	  –	  x	  1	  

Denne	  person	  kan	  helbrede	  selv	  de	  mest	  skadede	  personer	  med	  sine	  fantastiske	  
førstehjælpsevner,	  men	  han/	  hun	  kan	  også	  forgifte	  andre	  med	  de	  mange	  medikamenter	  som	  han/	  
hun	  har	  i	  sin	  besiddelse.	  Hver	  position	  kan	  bruges	  en	  gang	  i	  spillet.	  

	  

Spionen	  (lille	  pige)	  –	  x	  1	  

Denne	  deltagere	  er	  super	  god	  til	  at	  snige	  sig	  og	  lægge	  på	  lur.	  Derfor	  opdager	  han/	  hun	  hurtigt	  
hvem	  metadeltagerne	  er.	  Men	  spionen	  skal	  passe	  på	  ikke	  at	  blive	  opdaget	  når	  han/	  hun	  overværer	  
de	  mange	  drab.	  

	  

Observanden	  -‐	  	  x	  1	  

Observanden	  er	  kommet	  i	  besiddelse	  af	  en	  kikkert	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  ham/	  hende	  at	  overskue	  
hele	  området	  omkring	  Vork	  barker.	  Derfor	  kan	  denne	  person	  hver	  runde	  få	  lov	  til	  at	  se	  den	  sande	  
identitet	  for	  en	  af	  de	  andre	  spillere.	  

	  

Bueskytten	  (jægeren)	  –	  x	  1	  

Bueskytten	  har	  formået	  at	  skaffe	  og	  beholde	  bue	  og	  pile.	  Personen	  har	  en	  fantastisk	  skydeteknik	  
og	  går	  ikke	  ned	  uden	  at	  gøre	  et	  sidste	  forsøg	  på	  at	  eliminere	  en	  anden	  deltager.	  Dør	  øksekasteren	  
må	  personen	  derfor	  tage	  en	  person	  mod	  sig	  i	  graven.	  	  
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Alfadeltager	  (borgmesteren)	  –	  x	  1	  

Når	  der	  er	  så	  mange	  deltagere	  som	  hver	  kæmper	  for	  sig,	  er	  der	  behov	  for	  en	  person	  som	  kan	  
forblive	  neutral	  i	  pressede	  situationer.	  Derfor	  vælger	  deltagerne	  i	  fællesskab	  en	  alfadeltager	  som	  
kan	  sikre	  at	  tingene	  går	  ordentlig	  for	  sig.	  Denne	  persons	  stemme	  tæller	  dobbelt	  gennem	  hele	  
spillet.	  Dør	  alfadeltageren	  vælges	  en	  ny.	  

	  

1. Runde	  
-‐ Allianceskaberen	  skal	  udpege	  to	  som	  i	  resten	  af	  spillet	  er	  i	  alliance	  
-‐ De	  to	  i	  alliancen	  prikkes	  på	  ryggen	  og	  får	  lov	  at	  se	  hinanden	  
-‐ Metaspillerne	  udpeger	  en	  almindelig	  deltager	  som	  skal	  dø.	  Spionen	  får	  lov	  at	  kigge	  med	  
-‐ Førstehjælperen	  forhøres	  om	  han/	  hun	  vil	  frelse	  personen	  
-‐ Førstehjælperen	  forhøres	  om	  han/	  hun	  vil	  forgifte	  nogen	  
-‐ Observanden	  får	  lov	  at	  se	  identiteten	  på	  en	  modspiller	  af	  eget	  valg	  

	  
2. Runde	  etc.	  

-‐ Metaspillerne	  udpeger	  en	  almindelig	  deltager	  som	  skal	  dø.	  Spionen	  får	  lov	  at	  kigge	  med	  
-‐ Førstehjælperen	  forhøres	  om	  han/	  hun	  vil	  frelse	  personen	  
-‐ Førstehjælperen	  forhøres	  om	  han/	  hun	  vil	  forgifte	  nogen	  
-‐ Observanden	  får	  lov	  at	  se	  identiteten	  på	  en	  modspiller	  af	  eget	  valg	  

	  

Tvist	  i	  hver	  runde	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  trække	  et	  element	  kort.	  Elementkortet	  kan	  være	  
positivt	  eller	  negativt:	  ild/	  ingen	  ild,	  mad/	  ingen	  mad,	  vand/	  mangel	  på	  vand	  og	  ly/	  ingen	  ly.	  	  
Deltagerne	  har	  numre	  fra	  1-‐22.	  Der	  trækkes	  et	  elementkort	  og	  et	  deltagerkort.	  Dette	  giver	  
mulighed	  for	  at	  ændre	  metadeltagere	  til	  almindelige	  deltagere	  og	  omvendt.	  Får	  en	  deltager	  to	  
negative	  elementkort	  dør	  personen.	  Således	  kan	  rollerne	  skifte	  og	  der	  kan	  være	  flere/	  færre	  
metadeltagere	  pr	  runde.	  	  
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