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Lederskab	  i	  fokus	  –	  Elementernes	  Parlament	  
I	  gruppen	  ”Verdensherredømmet”	  har	  vi	  arbejdet	  med	  lederskab	  på	  forskellige	  
planer.	  Alle	  aktiviteter	  har	  på	  en	  eller	  anden	  vis	  omhandlet	  elementer	  af	  det	  ”at	  
være	  leder”.	  Derudover	  har	  deltagerne	  og	  instruktørerne	  haft	  mulighed	  for	  at	  
diskutere	  og	  sætte	  ord	  på	  både	  oplevelser	  og	  hinandens	  evner	  til	  at	  lede,	  ind	  i	  
temarammen	  i	  aftnernes	  debat-‐forum	  kaldet	  ”Elementernes	  Parlament”.	  
I	  temarammen	  var	  deltagerne	  nødsaget	  til	  at	  øve	  deres	  leder-‐kompetencer.	  
Fantasirammen	  indebar	  at	  hele	  menneskeheden	  bar	  på	  en	  dødelig	  sygdom,	  og	  
kun	  de	  udvalgte	  deltagere	  var	  raske	  og	  muligvis	  den	  kommende	  grundstamme	  i	  
en	  ny	  menneskehed.	  
At	  skabe	  rammen	  for	  disse	  vigtige	  snakke	  igennem	  en	  temaramme	  er	  godt,	  da	  
det	  giver	  plads	  og	  mulighed	  for	  at	  kunne	  tale	  om	  svære	  emner	  som	  en	  del	  af	  ”en	  
leg”.	  Vi	  benyttede	  fakler,	  skovens	  mørke,	  underlige	  hezzian-‐hætter	  og	  et	  scepter	  
placeret	  på	  et	  alter	  til	  at	  åbne	  op	  for	  snakken.	  

Ledermøde-‐aktiviteter	  
Som	  input	  på	  gruppens	  ledermøder,	  som	  blev	  afholdt	  hver	  aften,	  benyttede	  vi	  en	  
række	  aktiviteter.	  
	  
Den	  gode	  leder	  
Tegn	  en	  stor	  menneskekrop	  på	  en	  tavle	  eller	  på	  et	  stort	  stykke	  papir.	  Alle	  
kan	  i	  5	  minutter	  med	  tuscher	  skrive	  ord	  og	  sætninger	  omkring,	  hvad	  den	  
gode	  FDF-‐leder	  er	  for	  dem.	  Det	  kunne	  være	  ord	  som:	  nærværende,	  kreativ,	  
er	  en	  rolig	  person,	  aldrig	  bange	  for	  at	  give	  ansvar	  fra	  sig,	  mv.	  Når	  tiden	  er	  
gået,	  diskuteres	  udvalgte	  ord	  –	  hvorfor	  er	  det	  lige	  præcis	  en	  egenskab	  hos	  
”den	  gode	  leder”.	  
	  

At	  se	  helheden	  i	  flere	  opgaver	  
At	  tænke	  ud	  over	  sin	  egen	  næsetip	  er	  svært.	  Denne	  øvelse	  kræver	  at	  
man	  er	  sammen	  5	  og	  5.	  Hver	  person	  får	  en	  konvolut	  med	  nogle	  
brikker	  til	  et	  puslespil.	  Hver	  person	  skal	  samle	  sit	  eget	  puslespil	  
foran	  sig.	  Men	  dette	  kan	  kun	  lade	  sig	  gøre,	  hvis	  man	  deler	  brikkerne.	  
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Alle	  former	  for	  kommunikation	  er	  forbudt.	  Men	  må	  ikke	  pege,	  nikke,	  snakke,	  mime	  
eller	  andet.	  Det	  eneste	  der	  er	  tilladt,	  er	  at	  give	  sine	  egne	  brikker	  videre	  til	  de	  andre.	  
Puslespillet	  løses	  ved	  at	  man	  kigger	  op,	  og	  viser	  interesse	  for	  og	  observere	  de	  andres	  
puslespil.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  se	  de	  andres	  behov,	  i	  stedet	  for	  sine	  egne.	  
	  
Puslespillet	  skal	  udklippes	  og	  fordeles	  nøje.	  Se	  side	  47-‐54	  i	  denne	  fil:	  
http://www.scouting.org/filestore/training/pdf/ILST%20finals%202011%20-‐
%20Item%20Number%20511-‐016.pdf	  
	  
Ram	  plet	  
Print	  en	  skydeskive	  ud	  og	  brug	  den	  til	  at	  fastsætte,	  hvilke	  elementer	  der	  er	  vigtige	  i	  
forhold	  til	  andre.	  Man	  kan	  eksempelvis	  diskutere,	  hvilke	  egenskaber	  hos	  en	  leder	  er	  
vigtigst.	  I	  mindre	  grupper	  kan	  disse	  placeres	  i	  et	  hierarki	  på	  skydeskiven.	  Det	  er	  
diskussionen	  der	  er	  vigtig	  i	  denne	  øvelse,	  og	  ikke	  resultatet	  –	  som	  altid	  vil	  være	  
forskelligt.	  

Fangeleg	  i	  Tørskind	  Grusgrav	  –	  Diamantrøver-‐leg	  
Alle	  er	  sammen	  2	  og	  2	  eller	  1	  og	  1.	  Legen	  er	  beskrevet	  her	  med	  makkerpar.	  Disse	  2	  
personer	  er	  nu	  et	  makkerpar,	  der	  skal	  holde	  i	  hånd	  hele	  tiden	  til	  legen	  er	  slut.	  
Gentleman-‐sport	  J	  
I	  legen	  skal	  alle	  små	  hold	  ved	  hjælp	  af	  et	  simpelt	  kort	  indsamle	  diamanter	  (små	  
farvede	  klistermærker)	  som	  hænger	  i	  området.	  Alle	  hold	  er	  diamant-‐tyve	  og	  er	  
på	  jagt	  efter	  at	  klistrer	  disse	  små	  diamanter	  på	  deres	  eget	  kort,	  som	  de	  løber	  
rundt	  med.	  Der	  er	  i	  alt	  18	  diamanter	  der	  skal	  indsamles.	  Diamanter	  kan	  fint	  
være	  små	  labels	  man	  farver	  i	  forskellige	  farver.	  
	  
3-‐4	  hold	  er	  politi.	  Dette	  er	  markeret	  med	  lille	  skrift	  nederst	  på	  deres	  kort.	  Disse	  hold	  
må	  jagte	  tyvene	  og	  fange	  dem.	  Men	  de	  må	  ikke	  indsamle	  diamanter.	  Når	  politiet	  
fanger	  et	  hold	  bytter	  disse	  hold	  kort	  –	  og	  det	  er	  nu	  et	  nyt	  hold	  der	  er	  politi.	  På	  denne	  
måde	  kan	  et	  hold	  gå	  fra	  at	  være	  politi	  til	  pludselig	  at	  være	  et	  tyve-‐hold	  tæt	  på	  at	  
være	  helt	  færdig.	  
Man	  stopper	  sin	  tid	  ved	  basen	  og	  det	  første	  hold	  retur	  får	  fx	  flest	  point.	  

Fangeleg	  –	  T-‐shirt	  legen	  
Alle	  er	  sammen	  2	  og	  2.	  Hver	  person	  har	  en	  t-‐shirt	  på,	  med	  et	  tydeligt	  bogstav	  
skrevet	  midt	  på	  maven.	  Når	  legen	  starter	  handler	  det	  om	  at	  genkende	  personer	  
og	  deres	  bogstav.	  Der	  gives	  point	  efter	  korrekte	  kombinationer	  af:	  navn,	  bogstav	  
og	  skrift-‐farve.	  
Legen	  kan	  leges	  i	  mørke	  eller	  lys.	  Legen	  er	  
sjovest	  med	  nogle	  lidt	  ældre	  børn,	  som	  kan	  
tåle	  at	  det	  bliver	  en	  tonse-‐leg,	  hvor	  det	  er	  
okay	  at	  kæmpe,	  slås	  og	  mosle.	  
Det	  makkerpar	  der	  kan	  genkende	  flest	  
rigtige	  kombinationer	  vinder.	  Hver	  person	  
har	  forskellige	  bogstaver	  og	  farver.	  Brug	  
maling	  eller	  stofmaling	  på	  t-‐shirts.	  
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Den	  ledende	  høne	  –	  at	  lade	  sig	  lede	  af	  tilfældighed	  og	  spøjse	  påfund	  
Du	  skal	  bruge	  en	  høne	  med	  klippede	  vinger.	  Det	  betyder,	  en	  høne,	  der	  ikke	  kan	  flyve	  
–	  	  så	  den	  ikke	  flyver	  væk	  fra	  dig.	  Hønen	  placeres	  i	  et	  bur;	  4	  pæle	  og	  hønsenet	  
omkring.	  I	  buret	  på	  græsset	  tegnes	  med	  maling,	  kridt	  eller	  andet	  et	  kryds,	  fra	  hjørne	  
til	  hjørne,	  så	  der	  er	  fire	  felter.	  	  
	  
Nu	  er	  du	  klar	  til	  at	  tilbede	  og	  rette	  dig	  efter	  …	  den	  hellige	  høne!	  
	  
I	  kan	  starte	  med	  at	  tilbede	  hønen	  evt.	  på	  knæ.	  Sørg	  for,	  at	  du	  som	  leder	  særligt	  
spiller	  med	  på	  legen.	  	  
	  
Hønen	  skal	  fra	  nu	  af	  beslutte	  alt.	  Det	  kan	  gøres	  på	  følgende	  måde:	  

1. Stil	  hønen	  dit	  spørgsmål	  
2. Udvælg	  hvilke	  felter,	  der	  svarer	  til	  hvilket	  svar	  
3. Fortæl	  hønen,	  hvornår	  du	  skal	  bruge	  svaret	  
4. Tag	  tid	  og	  afvent,	  hvor	  hønen	  går	  hen	  
5. Se,	  hvad	  hønen	  har	  svaret	  
6. Gør,	  som	  hønen	  har	  befalet	  

	  
Eksempel:	  

1. ’’Åh	  store	  hellige	  høne,	  skal	  vi	  lave	  en	  sang	  til	  dig’’	  
2. ’’Felt	  1	  og	  2	  betyder	  ja,	  felt	  3	  og	  4	  betyder	  nej’’	  
3. ’’Om	  27	  sekunder	  ser	  jeg	  dit	  svar’’	  
4. Tag	  tid	  eller	  tæl	  27	  sekunder	  
5. Hvor	  står	  hønen	  efter	  27	  sekunder,	  på	  dit	  ja-‐	  eller	  nej-‐felt?	  
6. Gør,	  som	  hønen	  har	  befalet	  

	  
Forslag	  til	  spørgsmål	  til	  hønen	  
Spørgsmål	  til	  hønen:	  ”Åh	  Store	  Hellige	  Høne...”:	  	  
…	  skal	  vi	  altid	  stå	  med	  fronten	  til	  dig	  (dvs.	  må	  vi	  aldrig	  gå	  med	  ryggen	  til	  dig.)	  
…	  må	  vi	  bære	  sko	  på	  din	  hellige	  jord	  
…	  skal	  vi	  lave	  dig	  et	  tilbedende	  råb.	  (hvilke	  ord	  skal	  indgå)	  
…	  skal	  vi	  lave	  dig	  en	  sang.	  	  
…	  lave	  et	  alter/afbildning	  
…	  skal	  vi	  finde	  offergaver	  
…	  er	  offergaverne	  store	  nok	  /er	  alteret	  højt	  nok	  
…	  er	  der	  noget/nogle	  ord	  vi	  ikke	  må	  sige.	  (forslag:	  du,	  om,	  vi,	  hellige,	  tisse,	  spise)	  
…	  er	  det	  nu,	  vi	  skal	  spise	  frokost	  
…	  hvad	  må	  vi	  spise	  til	  frokost	  (madvarerne	  fordeles	  ud	  på	  felterne)	  
…	  hvem	  skal	  vaske	  op?	  
…	  hvem	  skal	  lave	  en	  fjollet	  dans/synge	  en	  sang/bytte	  tøj	  (deltagerne	  stiller	  sig	  ved	  
hver	  deres	  felt)	  
…	  skal	  vi	  give	  knus	  til	  træerne?	  
…	  må	  vi	  bruge	  regnjakker	  
…	  må	  vi	  gå	  på	  toilettet	  
…	  vil	  du	  frelse	  os	  fra	  oversvømmelsen	  
…	  hvilke	  ejendele	  skal	  vi	  ofre	  til	  dig	  (alle	  har	  lagt	  en	  ejendel	  i	  hvert	  felt,	  altså	  4	  
ejendele	  i	  alt	  –	  og	  hønen	  udvælger	  et	  felt)	  

Sådan	  tegnes	  felterne	  i	  
hønens	  bur	  
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Man	  kan	  spørge	  hønen	  om	  alt.	  Det	  må	  dreje	  sig	  om	  en	  selv,	  og	  det	  må	  dreje	  sig	  om	  
andre.	  Man	  må	  spørge	  hele	  gruppen	  sammen,	  og	  man	  må	  spørge	  selv.	  	  

Slagtning	  af	  høns	  
Al	  slagtning	  skal	  ske	  på	  en	  måde	  så	  der	  sker	  med	  respekt	  for	  dyret.	  
Slagtning	  af	  høns	  kan	  gøres	  på	  forskellig	  måde,	  vi	  valgte	  på	  kurset	  at	  ”svinge”	  hønen,	  
da	  vi	  er	  trygge	  ved	  denne	  metode,	  og	  fordi	  den	  er	  god	  at	  formidle	  videre.	  
	  
Hønen	  fanges	  og	  trykkes	  let	  mod	  
jorden,	  på	  den	  måde	  er	  det	  nemt	  at	  få	  
et	  godt	  greb	  rundt	  om	  begge	  vinger	  og	  
under	  lårene.	  Når	  man	  holder	  på	  
denne	  måde,	  er	  man	  allerede	  klar	  til	  at	  
”svinge”	  dyret.	  Man	  svinger	  sidelæns	  
ned	  mod	  huggeblokken.	  Grundet	  
svinget	  strækker	  hønen	  sin	  hals,	  og	  
man	  slår	  hønen	  bevidstløs	  i	  det	  
hovedet	  rammer	  blokken.	  	  
Når	  man	  har	  hovedet	  liggende	  på	  
blokken	  og	  fingrene	  på	  afstand,	  gives	  
tegn	  til	  andenmanden,	  og	  denne	  
hugger	  hovedet	  af	  med	  en	  økse.	  
Man	  kan	  med	  fordel	  holde	  fast	  i	  
benene,	  og	  holde	  hønens	  krop	  mod	  
stuppen	  imens	  blodet	  løber	  fra,	  og	  
nerverne	  falder	  til	  ro.	  
Husk	  at	  ny	  slagtet	  kød	  har	  godt	  af	  at	  
hænge,	  efter	  2-‐3dage	  er	  det	  bedst.	   	  

	  
Husk	  at	  ny-‐slagtet	  kød	  har	  godt	  af	  at	  hænge,	  efter	  2-‐3	  dage	  er	  det	  bedst.	  

Skraldejagt	  –	  finde	  materialer	  og	  bygge	  lejr	  i	  temaramme	  
Hver	  gruppe	  (uanset	  størrelse	  på	  gruppe)	  skal	  indsamle	  udstyr	  og	  opbygge	  deres	  
lejrplads	  til	  første	  nat.	  
	  
Regler	  
Runde	  1:	  Flaskepost	  
I	  vandet	  omkring	  øerne	  ligger	  en	  masse	  flaskeposter	  (flasker	  eller	  nogle	  andre	  
ens	  genstande).	  I	  hver	  flaskepost	  er	  der	  et	  nummer	  mellem	  1	  og	  60.	  Holdene	  har	  
i	  alt	  3	  minutter	  til	  at	  indsamle	  så	  mange	  flaskeposter	  som	  muligt.	  Dette	  gøres	  ved	  
at	  man	  bærer	  hinanden	  på	  ryggen	  to	  og	  to	  (eller	  noget	  andet	  fysisk	  krævende?).	  
Når	  runden	  er	  slut	  spilles	  der	  skralde-‐bingo.	  Hvert	  hold	  får	  3	  banko-‐plader.	  Vi	  
udtrækker	  numre	  fra	  hovedøen	  og	  holdene	  må	  hente	  genstande	  på	  hovedøen	  når	  
de	  har:	  

-‐ to	  tal	  i	  samme	  række	  
-‐ det	  røde	  felt	  fyldt	  
-‐ mv.	  
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Runde	  2:	  Brobygning	  
Hvert	  hold	  må	  bevæge	  sig	  på	  deres	  bro,	  som	  de	  kan	  bygge	  af	  3	  mælkekasser	  fra	  
deres	  egen	  ø	  til	  fælles	  øen.	  Mælkekasserne	  placeres	  og	  flyttes	  foran	  hinanden.	  
Alle	  skal	  være	  på	  kasserne	  hele	  tiden.	  De	  har	  to	  ture	  i	  alt.	  De	  må	  medbringe	  så	  
meget	  udstyr	  retur	  til	  øen	  som	  de	  kan.	  Alt	  hvad	  der	  tabes	  i	  havet	  ryger	  retur	  til	  
hoved	  øen.	  
Flere	  runder	  kan	  laves	  med	  handel	  eller	  tyveri.	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Kano-‐overnatning	  –	  sove	  på	  vand	  
At	  sove	  i	  kanoer	  er	  sjovt	  og	  anderledes.	  Men	  det	  skal	  forberedes	  godt.	  
Vandtemperatur,	  sikkerhed,	  vind	  og	  vejr	  og	  lokale	  forudsætninger	  skal	  tages	  
med	  i	  overvejelserne.	  
Man	  bygger	  en	  kanoplatform	  ved	  at	  binde	  
kanoer	  sammen	  i	  midten	  og	  stabilisere	  
stærkt	  med	  rafter	  på	  tværs	  i	  agter	  og	  stavn.	  
Et	  telt	  kan	  nu	  slåes	  op	  oven	  på	  kanoerne	  
med	  lidt	  snilde,	  noget	  snor	  og	  godt	  
samarbejde.	  
Husk	  at	  have	  redningsveste	  til	  alle,	  for	  det	  
er	  faktisk	  nemmest	  at	  bygge	  på	  vandet,	  
hvor	  kanoerne	  ligger	  helt	  lige	  og	  vandret	  –	  
sjovt	  nok.	  

Extrem	  udholdenhed	  -‐	  holde	  vagt	  hele	  natten	  
Denne	  aktivitet	  kan	  udføres	  både	  dag	  og	  nat.	  Den	  fungerer	  dog	  særligt	  godt	  om	  
natten.	  Aktiviteten	  kan	  komme	  i	  forlængelse	  af	  et	  dagsprogram	  eller	  den	  kan	  komme	  
om	  natten	  midt	  i	  nattesøvnen.	  	  
	  
Aktiviteten	  går	  ud	  på	  at	  lære	  sig	  og	  sine	  grænser	  at	  kende.	  Man	  kan	  presses	  så	  langt	  
ud,	  at	  man	  når	  grænsen	  for	  at	  holde	  sig	  vågen,	  grænsen	  for	  at	  tænke	  på	  andre	  før	  sig	  
selv	  og	  grænsen	  for	  at	  holde	  hovedet	  koldt.	  	  

Undergrunds	  vand:	  
Vand	  gravet	  ned	  

Snor	  og	  andre	  
redskaber	  gravet	  ned	  

Hoved	  øen	  

”Havets	  skrald”	  
blandet	  lejrudstyr	  og	  
underlige	  genstande	  
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Det	  er	  vigtigt	  med	  aktiviteten	  at	  give	  en	  god	  oplevelse!	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  som	  
leder	  kender	  sine	  deltagere	  så	  godt,	  at	  man	  kan	  se,	  hvornår	  de	  er	  nået	  ud	  over	  
grænsen,	  sådan	  at	  man	  kan	  tage	  dem	  ud	  af	  aktiviteten	  inden,	  de	  får	  en	  dårlig	  
oplevelse	  ud	  af	  det.	  	  
	  
Man	  kan	  sætte	  en	  historieramme	  op	  omkring,	  at	  skulle	  holde	  vagt	  om	  noget,	  at	  
skulle	  stå	  klar	  til	  noget,	  at	  man	  er	  et	  folkeslag	  som	  aldrig	  sover	  eller	  hvad	  fantasien	  
byder	  på.	  Man	  har	  nu	  fundet	  en	  grund	  til,	  hvorfor	  man	  skal	  stå	  på	  en	  
mark/eng/plæne	  i	  timevis.	  	  
	  
Der	  skal	  vælges,	  eller	  er	  valgt	  på	  forhånd,	  en	  leder,	  som	  skal	  stå	  ved	  siden	  af	  eller	  
foran	  sit	  hold,	  enten	  med	  ryggen	  til	  holdet	  eller	  med	  ansigtet	  til	  holdet.	  
	  
Nu	  begynder	  lederne	  at	  skulle	  have	  dilemmaer.	  Dilemmaerne	  kommer	  med	  et	  
interval,	  du	  som	  game-‐master	  bestemmer.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  5	  eller	  10	  minutters	  
interval.	  Dilemmaerne	  stilles	  til	  lederne	  på	  formen:	  ’’Skal	  du	  eller	  dit	  hold…’’.	  
Lederne	  skal	  så	  selv	  vurdere,	  om	  de	  selv	  skal	  gøre	  noget	  eller	  om	  hele	  deres	  hold	  
skal.	  Ledernes	  beslutninger	  er	  uafhængige,	  de	  må	  altså	  selv	  bestemme	  for	  lige	  
præcis	  deres	  hold.	  	  
	  
Dilemmaer:	  	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  have	  en	  kop	  kaffe?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  have	  et	  tæppe?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  stå	  med	  bare	  tæer?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  have	  et	  siddeunderlag	  de	  næste	  x	  minutter?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  løbe	  10	  runder	  omkring	  vores	  cirkel?	  (Er	  god,	  hvis	  deltagerne	  er	  
ved	  at	  fryse)	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  spise	  et	  stykke	  papir?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  have	  varm	  suppe?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  lov	  til	  at	  gå	  på	  toilettet?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  lægge	  et	  stykke	  tøj?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  have	  bind	  for	  øjnene?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  have	  bundet	  hænderne	  på	  ryggen?	  
Skal	  du	  eller	  dit	  hold	  …	  find	  selv	  på	  flere	  

Handelsspil	  
Materialer	  

• 6	  stakke	  med	  henholdsvis	  gråt,	  brunt,	  sort,	  rødt,	  blåt	  og	  gult	  papir.	  
• Små	  ’’arbejds-‐kort’’	  i	  de	  6	  farver,	  hvorpå	  der	  står	  skrevet	  arbejdet,	  der	  skal	  

udføres	  for	  at	  tjene	  et	  stykke	  af	  det	  farvede	  papir.	  Eksempelvis	  med	  blåt	  
papir:	  

	  
	  
	  
	  

• Målebånd	  
• Afmærkning	  af	  løbe-‐afstand	  
• Sakse	  

	  
25	  kolbøtter	  
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• Limstifte	  
	  
Regler	  
Spillet	  går	  ud	  på	  at	  lave	  produkter,	  som	  svarer	  til	  et	  antal	  gram	  mad.	  
	  
Man	  laver	  produkterne	  ud	  fra	  produktkataloget.	  Produkterne	  laves	  af	  forskelligt	  
farvede	  papirer.	  Papirerne	  tjenes	  ved	  at	  udføre	  et	  stykke	  arbejde,	  f.eks.	  at	  alle	  på	  
holdet	  skal	  lave	  25	  kolbøtter	  hver,	  for	  at	  tjene	  et	  stykke	  blåt	  papir.	  	  
	  
Hvert	  hold	  får	  udleveret	  nogle	  små	  kort	  i	  forskellige	  farver,	  hvorpå	  der	  står	  skrevet,	  
hvilket	  arbejde,	  der	  skal	  udføres	  for	  at	  tjene	  et	  stykke	  papir	  i	  netop	  den	  farve	  (se	  
kortet	  ovenfor).	  Ved	  at	  aflevere	  eller	  fremvise	  et	  ’’arbejds-‐kort’’	  må	  man	  have	  lov	  til	  
at	  udføre	  arbejdet	  og	  tjene	  papiret.	  Hvert	  hold	  behøver	  ikke	  at	  have	  alle	  farver	  
’’arbejds-‐kort’’,	  da	  man	  så	  kan	  handle	  sig	  til	  kortene	  (mere	  om	  det	  senere).	  	  
	  
Inden	  spillets	  start	  udleveres	  saksene	  og	  limstiftene.	  Der	  behøver	  ikke	  være	  nok	  
sakse	  og	  limstifte,	  så	  alle	  hold	  kan	  få	  begge	  dele,	  da	  man	  så	  kan	  handle	  sig	  til	  
redskaberne.	  Man	  kan	  også	  lade	  en	  repræsentant	  fra	  hvert	  hold	  diskutere	  med	  de	  
andre	  repræsentanter	  om,	  hvem	  der	  skal	  have	  udleveret	  hvilke	  redskaber,	  og	  
eventuelt	  indgå	  aftaler	  om	  at	  bytte	  senere	  i	  spillet.	  
	  
Hvert	  hold	  har	  sit	  eget	  område,	  en	  arbejdsstation,	  hvor	  der	  kan	  klippes	  og	  klistres.	  Et	  
større	  område	  er	  fælles	  område,	  og	  her	  kan	  man	  udføre	  arbejde	  og	  tjene	  papirer	  hos	  
en	  game-‐master.	  
	  
At	  handle	  
Man	  kan	  undervejs	  i	  spillet	  handle	  med	  de	  andre	  hold.	  Hvis	  man	  vil	  handle,	  råber	  
man;	  ’’Handelsinteresse’’.	  Det	  andet	  hold	  kan	  så	  råbe	  ja,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  høre	  om	  
handlen,	  og	  nej,	  hvis	  man	  ikke	  er	  interesseret	  i	  at	  høre	  om	  handlen.	  Hvis	  der	  bliver	  
råbt	  ja,	  må	  en	  talsmand	  fra	  holdet,	  der	  har	  råbt	  ’’handelsinteresse’’	  gå	  over	  til	  det	  
andet	  hold,	  og	  der	  må	  diskuteres	  og	  handles.	  Man	  kan	  handle	  om	  ’’arbejds-‐kort’’,	  
sakse,	  limstifte,	  færdige	  produkter	  og	  papirer.	  
	  
	  
Produktkatalog	  

	  
	  

	  
Økse	  
	  
Materialer:	  Brunt	  papir,	  Gråt	  papir	  og	  Rødt	  papir	  
Højde:	  18	  cm	  
Gram	  mad	  pr.	  stk.:	  40	  gram	  
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Spade	  
	  
Materialer:	  Sort	  papir,	  Brunt	  papir	  og	  Rødt	  papir	  
Højde:	  30	  cm	  
Gram	  mad	  pr.	  stk.:	  45	  gram	  
	  
	  
	  
Skruetrækker	  
	  
Materialer:	  Blåt	  papir	  og	  Gråt	  papir	  
Højde:	  22	  cm	  
Gram	  mad	  pr.	  stk.:	  15	  gram	  
	  
	  
	  
Tommestok	  
	  
Materialer:	  Gult	  papir	  
Længde	  i	  alt:	  66	  cm	  
Gram	  mad	  pr.	  stk.:	  10	  gram	  
	  
	  
Sav	  
	  
Materialer:	  Sort	  papir	  og	  Rødt	  papir	  
Længde:	  27	  cm	  
Gram	  mad	  pr.	  stk.:	  25	  gram	  
	  
	  
Arbejde	  
	  
For	  at	  tjene	  1	  stykke	  papir,	  skal	  man	  udføre	  et	  arbejde.	  Der	  er	  forskelligt	  arbejde	  alt	  
efter	  hvilken	  farve	  papir	  man	  vil	  tjene.	  
	  
For	  at	  tjene	  Gråt	  papir	  skal	  alle	  på	  holdet	  lave	  10	  armstrækkere.	  
	  
For	  at	  tjene	  Brunt	  papir	  skal	  alle	  på	  holdet	  lave	  20	  mavebøjninger.	  
	  
For	  at	  tjene	  Sort	  papir	  skal	  alle	  på	  holdet	  lave	  15	  englehop.	  
	  
For	  at	  tjene	  Rødt	  papir	  skal	  alle	  på	  holdet	  løbe	  10	  ture	  frem	  og	  10	  ture	  tilbage	  
mellem	  nogle	  kegler/mål/brændestykker.	  
	  
For	  at	  tjene	  Blåt	  papir	  skal	  alle	  på	  holdet	  slå	  25	  kolbøtter.	  
	  
For	  at	  tjene	  Gult	  papir	  skal	  alle	  på	  holdet	  hoppe	  40	  gange	  på	  højre	  ben	  og	  40	  gange	  
på	  venstre	  ben.	  
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Man	  kan	  som	  game-‐master	  beslutte,	  at	  de	  næste	  10	  minutter	  skal	  man	  udføre	  det	  
dobbelte	  arbejde	  for	  at	  tjene	  et	  stykke	  papir.	  Eller,	  at	  de	  næste	  10	  minutter	  er	  der	  
rabat	  på	  arbejdet	  for	  et	  stykke	  papir,	  så	  man	  f.eks.	  kun	  skal	  udføre	  det	  halve	  arbejde.	  	  
	  
Alle	  på	  holdet	  kan	  skiftes	  ud	  med	  én	  fra	  holdet	  /	  halvdelen	  af	  holdet	  /	  alle	  drenge	  på	  
holdet	  /	  alle	  piger	  på	  holdet	  /	  den	  ældste	  fra	  holdet	  /	  lederen	  på	  holdet.	  

Fangeleg	  i	  tåge	  –	  jagten	  på	  elementerne	  
Fangelege	  er	  blevet	  lavet	  siden	  før	  kristi	  fødsel,	  og	  det	  bliver	  de	  stadig.	  Egentligt	  
ligner	  de	  alle	  hinanden	  meget,	  der	  er	  bare	  nogle	  få	  afvigelser.	  
Da	  vi	  jagtede	  elementerne	  på	  kurset	  var	  historien	  den,	  at	  jordskælv	  havde	  
frigivet	  giftige	  gasser	  fra	  jordens	  kerne,	  og	  disse	  gjorde	  at	  vi	  måtte	  beskytte	  os.	  

• Alle	  er	  iført	  masker	  –	  Disse	  skal	  nemt	  kunne	  rives	  af.	  
• Alle	  er	  iført	  ”sløringsbriller”	  f.eks.	  dykkerbriller	  der	  er	  blevet	  slebet	  med	  

groft	  sandpapir.	  
Hvis	  man	  får	  revet	  sin	  maske	  af	  en	  modstander,	  må	  man	  anskaffe	  sig	  en	  ny	  
maske	  før	  man	  kan	  fortsætte	  sin	  jagt	  på	  de	  poster	  hvor	  elementerne	  er.	  Vær	  altid	  
opmærksom	  på	  målgruppen,	  og	  vurder	  om	  de	  små	  kan	  styre	  at	  ”slås”	  for	  at	  rive	  
en	  maske	  af.	  	  

Get-‐Out	  fra	  krematoriet:	  
Get-‐Out	  konceptet	  blev	  lavet	  i	  sin	  nuværende	  form	  til	  en	  fællesdag	  for	  
seniorkurserne	  i	  efteråret	  2012.	  	  
En	  Get-‐Out	  post	  kan	  laves	  under	  alle	  mulige	  forhold.	  Et	  rum	  i	  kredshuset	  hvor	  
man	  skal	  løse	  én	  kode	  for	  at	  kunne	  bruge	  facit	  til	  at	  løse	  den	  næste	  osv..	  Eller	  i	  et	  
lukket	  rum	  som	  på	  kurset,	  en	  container	  eller	  lignende.	  Et	  rum	  uden	  ting	  der	  kan	  
gå	  i	  stykker	  giver	  muligheden	  for	  at	  deltagerne	  kan	  ”gi	  lods”	  og	  bare	  gøre	  hvad	  
der	  falder	  dem	  ind,	  uden	  at	  der	  er	  risiko	  for	  at	  de	  ”gør	  noget	  de	  ikke	  må”...	  	  
Et	  kort	  eks.	  på	  en	  række	  af	  poster	  kunne	  være:	  

• I	  en	  spand	  med	  mudder	  findes	  en	  lille	  pose	  med	  tændstikker.	  
• Med	  tændstikkerne	  brændes	  en	  snor	  over,	  i	  enden	  af	  snoren	  hænger	  en	  

kasse	  man	  ikke	  kan	  nå.	  Kassen	  falder	  ned	  når	  snoren	  brændes.	  	  
• I	  kassen	  er	  en	  UV	  lygte.	  Hvis	  der	  lyses	  på	  væggen	  hvor	  der	  står	  søg	  og	  I	  vil	  

finde	  ser	  man	  koden	  4367.	  
• 4367	  åbner	  kodehængelåsene	  på	  en	  kiste,	  og	  i	  kisten	  ligger	  en	  kage.	  I	  

kagen	  ligger	  en	  seddel	  med	  et	  ledermødereferat.	  I	  referatet	  står	  der	  noget	  
med	  nr	  34	  i	  march	  og	  lejr.	  

• På	  gulvet	  ligger	  tilfældigvis	  en	  march	  &	  lejr,	  slår	  man	  op	  på	  side	  34	  finder	  
man	  et	  spor	  ved	  at	  sammensætte	  de	  understregede	  bogstaver.	  

• OSV….:-‐)	  	  

Å-‐aktiviteter	  
Klatreaktiviteter	  er	  altid	  sjove.	  Balancebaner	  kan	  opsættes	  med	  slacklines,	  
hvorfra	  man	  kan	  skyde	  med	  slangebøsse.	  Svævebaner	  kan	  laves	  således	  at	  holdet	  
kan	  trække	  personen	  frem	  og	  tilbage	  over	  vandet,	  men	  han	  skal	  fange	  flydende	  
genstande	  i	  vandet.	  Der	  er	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  klatre-‐opgaver	  på	  tværs	  
af	  en	  å	  –	  og	  netop	  åens	  kolde	  vand	  giver	  ekstra	  sus	  i	  maven.	  
Det	  er	  centralt	  at	  minimum	  en	  person	  har	  FDFs	  klatreuddannelse	  når	  disse	  
aktiviteter	  med	  klatreudstyr	  opsættes.	  Og	  vær	  opmærksom	  på	  både	  vind-‐	  og	  
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vand	  temperatur	  +	  sikkerheds-‐procedure	  omkring	  evt.	  alarmering	  i	  forbindelse	  
med	  uheld.	  

Råvareløb	  –	  enkelte	  opgaver	  fra	  ”skaf-‐madvare-‐løbet”	  
På	  et	  stjerneløb,	  hvor	  hvert	  hold	  havde	  mulighed	  for	  at	  indsamle	  madvarer	  for	  
hver	  opgave	  korrekt	  udført,	  var	  mange	  små	  opgaver	  i	  spil.	  
Her	  er	  en	  liste	  over	  nogle	  af	  opgaverne:	  

-‐ Byg	  legofigur	  uden	  at	  snakke	  sammen	  
-‐ Stable	  sukkerknalder	  med	  tændstikker	  
-‐ Spis	  æble	  i	  vandbalje	  
-‐ Samle	  puslespil	  med	  walkie-‐talkie	  eller	  telefon	  
-‐ Løs	  en	  frustr8er	  (søg	  på	  google)	  
-‐ Brandbil	  -‐	  Flyt	  vand	  fra	  spand	  til	  en	  anden,	  hele	  holdet	  har	  hovedet	  inde	  i	  

en	  stige.	  Vandet	  flyttes	  med	  en	  kop.	  
-‐ Læs	  et	  ord	  der	  er	  tapet	  op	  i	  højden,	  holdet	  må	  bygge	  en	  

menneskepyramide.	  


