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Aldrig	  i	  livet	  –	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  uventede	  udfordringer	  
I	  gruppen	  ”Aldrig	  i	  livet”	  er	  forskellige	  udfordringer	  afprøvet	  og	  mange	  grænser	  
er	  blevet	  testet	  af	  –	  alt	  sammen	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  ens	  personlige	  grænser	  
går	  og	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  vi	  mennesker	  er	  vidt	  
forskellige	  og	  ikke	  oplever	  de	  samme	  barrierer	  ved	  forskellige	  aktivieter.	  
Grupper	  har	  arbejdet	  med	  både	  fobier,	  fysiske-‐	  og	  psykiske	  udfordringer	  og	  i	  
særdeleshed	  samarbejdet	  omkring	  at	  kunne	  flytte	  sine	  grænser	  ”bare	  en	  lille	  
smule”	  sammen	  med	  andre	  unge	  og	  for	  måske	  herigennem	  at	  kunne	  opbygge	  
øgede	  kompetencer	  og	  en	  lidt	  stærkere	  rygrad	  indenfor	  de	  områder,	  man	  på	  
forhånd	  fandt	  svære	  eller	  ubehagelige.	  
Målet	  med	  gruppen	  har	  desuden	  været	  at	  
afprøve	  forskellige	  aktiviteter	  sat	  ind	  i	  en	  
temaramme.	  Disse	  bærende	  aktiviteter	  kan	  
benyttes	  i	  FDF-‐kredsen	  og	  er	  samlet	  her	  i	  
kompendiet.	  
	  
Vi	  har	  i	  gruppen	  arbejdet	  ud	  fra,	  at	  vi	  alle	  er	  
forskellige	  og	  har	  forskelligt	  indhold	  i	  forhold	  til	  
denne	  figur.	  	  
I	  Aldrig	  i	  livet	  har	  alle	  deltagere	  arbejdet	  
indenfor	  og	  forsøgt	  at	  udvide	  deres	  lære-‐zone	  –	  
her	  hvor	  man	  kan	  presse	  sig	  selv	  på	  forskellige	  
parametre,	  i	  forsøget	  på	  at	  forbedre	  sin	  kontrol	  
over	  sin	  psyke.	  
Dette	  kræver	  et	  møde	  med	  mange	  forskellige	  
aktiviteter,	  der	  er	  målrettet	  forskellige	  typer	  af	  
fobier	  og	  udfordringer.	  
Typer:	  At	  udstille	  sig	  selv,	  overraskelser,	  mørke,	  
vand,	  højder,	  uvished,	  fobier,	  tillid,	  moral	  og	  
etiske	  grænser,	  fysisk	  grænse,	  mv.	  
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Lejrpladsen	  –	  en	  container	  som	  anderledes	  lejr	  
At	  bygge	  en	  lejr	  op	  kan	  hurtigt	  blive	  kedeligt	  og	  ”det	  samme”.	  Derfor	  kan	  man	  
ved	  hjælp	  at	  nye	  ideer	  skabe	  en	  ny	  og	  unik	  lejr.	  Ved	  at	  placere	  en	  container	  midt	  i	  
lejren	  som	  bruges	  til	  fx	  soverum,	  har	  man	  fjernet	  de	  gamle	  patruljetelte	  fra	  lejren	  
og	  åbnet	  for	  nogle	  nye	  muligheder.	  Man	  kan	  bygge	  køkken	  på	  den	  ene	  side	  og	  
bad	  eller	  andet	  på	  den	  anden	  side	  af	  containeren,	  da	  den	  opdeler	  lejren.	  
	  
Tanker	  

• At	  skabe	  et	  fedt	  rum	  i	  lejren	  som	  deltagerne	  husker	  
• At	  kunne	  bruge	  rummet	  til	  andet	  end	  at	  sove	  (containerløb,	  karaoke)	  
• At	  vise	  at	  man	  sagtens	  kan	  bruge	  andet	  end	  bare	  reb,	  rafter	  og	  telte.	  

Sove	  i	  en	  kirke	  
I	  ”Aldrig	  i	  livet”	  har	  vi	  sovet	  på	  forskellige	  måder,	  som	  
alternativ	  til	  den	  ellers	  anderledes	  måde	  at	  lave	  lejr	  på	  
med	  en	  container	  som	  midtpunkt.	  
Vi	  har	  sovet	  både	  en	  og	  en	  i	  hængekøjer	  rundt	  omkring	  i	  
skoven	  i	  skæret	  fra	  faklens	  lys.	  Men	  en	  særlig	  
lejroplevelse	  og	  en	  god	  mulighed	  på	  et	  FDF-‐løb	  er	  at	  
overnatte	  i	  en	  kirke.	  Det	  er	  både	  hyggeligt	  og	  meget	  
stemningsfyldt	  –	  og	  et	  perfekt	  sted	  at	  se	  en	  film,	  holde	  en	  
andagt	  eller	  på	  anden	  måde	  bruge	  kirkerummet.	  Kontakt	  i	  
god	  tid	  kirken	  og	  spørg	  om	  lov.	  

Mad	  i	  gruppen	  

At	  made	  hinanden	  med	  madpakker	  
At	  made	  andre	  personer	  lægger	  langt	  fra	  de	  flestes	  hverdag,	  især	  nær	  den	  der	  
skal	  mades	  og	  den	  der	  bliver	  madet	  er	  lige	  gamle.	  Det	  at	  skulle	  made	  en	  anden	  er	  
som	  udgangs	  ikke	  en	  svær	  udfordring,	  det	  svære	  er	  man	  sætte	  den	  man	  mader	  i	  
en	  situation,	  hvor	  personen	  komme	  til	  at	  føle	  sig	  underdanig.	  	  	  
Da	  denne	  udfordring	  blev	  stillet	  som	  en	  af	  de	  først	  i	  gruppe,	  blev	  den	  samtidig	  
brugt	  som	  en	  slags	  navneleg,	  da	  deltagerne	  kom	  tæt	  på	  hinanden	  skabte	  det	  et	  
godt	  rum	  for	  at	  kunne	  snakke	  sammen	  om	  tanker	  og	  forventninger	  til	  ugen.	  
	  
Tanker	  

• Rykke	  grænser	  for	  at	  hjælpe	  andre	  
• At	  lære	  en	  anden	  person	  at	  kende	  gennem	  leg	  
• Vise	  en	  hverdag	  mange	  ælder	  i	  samfundet	  oplever	  

Babymad	  
Til	  morgenmad	  en	  af	  dagene	  fik	  vi	  babymad	  (Modermælks	  
erstatning,	  ris-‐	  og	  majsvælling	  samt	  forskellige	  babymos	  på	  glas)	  
Dette	  skaber	  to	  former	  for	  udfoldning.	  Den	  direkte	  udfordring	  er	  
at	  spise	  noget	  du	  ikke	  forbinder	  med	  et	  ”normalt”	  morgen	  
morgenmåltid,	  sammen	  med	  en	  masse	  nye	  smags	  og	  konsistens	  
indtryk.	  
Den	  indirekte	  udfordring	  ligger	  i	  at	  deltagerne	  er	  trætte,	  samt	  
ved	  at	  der	  venter	  en	  lang	  og	  udfordrende	  dag	  forud,	  så	  de	  bliver	  
nød	  til	  at	  tvinge	  sig	  selv	  til	  at	  spise	  for	  at	  have	  energi	  til	  dagen,	  
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selv	  om	  det	  måske	  ikke	  er	  det	  lækreste	  man	  skal	  til	  at	  spise/drikke	  til	  
morgenmad.	  
	  
Tanker	  

• Skabe	  en	  sjov	  og	  anderleder	  start	  på	  dagen	  
• Spise	  noget	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  et	  ”Normalt”	  morgenmåltid.	  

Krybdyrs	  BBQ	  
Krybsdyrs	  BBQ	  er	  en	  anderledes	  måde	  at	  udfordre	  deltagerne	  til	  at	  spise	  
krybdyr(melorme	  og	  græshopper).	  Ved	  at	  gøre	  det	  til	  en	  oplevelse	  hvor	  man	  ikke	  
bliver	  presset	  til	  at	  spise	  dem,	  men	  derimod	  at	  der	  bliver	  gjort	  lidt	  sjov	  med	  
frokosten	  fra	  instruktørenes	  side.	  Ved	  at	  sidde	  2	  og	  2	  imens	  man	  får	  serveret	  
maden	  af	  en	  fjollet	  tjener,	  slapper	  man	  af	  og	  undgår	  at	  fokusere	  på	  man	  om	  lidt	  
skal	  spise	  en	  græshoppe.	  
	  
Tanker	  

• Give	  deltagerne	  en	  pause	  fra	  pligter(at	  lave	  frokost)	  
• At	  løsne	  stemningen	  omkring	  at	  spise	  noget	  ulækkert	  
• Græshopper	  og	  lign.	  kan	  købes	  hos	  en	  dyrehandel.	  

	  

Fåretestikler	  
At	  spise	  fåretestikler,	  er	  at	  tænke	  på	  det	  som	  mad	  frem	  for	  en	  testikel.	  Mange	  kan	  
ikke	  se	  udenom	  at	  det	  er	  en	  testikel	  og	  føler	  derfor	  at	  det	  er	  et	  kæmpe	  problem	  
at	  spise	  dem.	  Det	  handler	  derfor	  om	  at	  overbevise	  sig	  selv	  om	  at	  det	  bare	  er	  en	  
frikadelle	  eller	  et	  andet	  stykke	  kød	  man	  har	  lyst	  til	  
	  
Fåretestikler	  kan	  købes	  hos	  slagteren.	  
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Kanin	  –	  fra	  jord	  til	  bord	  
Deltagerne	  skal	  i	  grupper	  komme	  frem	  til	  en	  måde	  hvorpå	  de	  vil	  slå	  en	  madkanin	  
(stor	  kanin)	  ihjel.	  Når	  de	  er	  kommet	  frem	  hvordan	  de	  vil	  slå	  deres	  kanin	  ihjel,	  
skal	  de	  have	  det	  godkendt	  af	  en	  instruktør,	  som	  så	  vil	  gå	  med	  dem	  hen	  og	  slå	  
deres	  kanin	  ihjel.	  Efter	  kaniner	  er	  blevet	  slået	  ihjel	  hænges	  kaniner	  op	  i	  benene,	  
skindet	  flås	  af,	  sprætter	  maven	  og	  tager	  indvoldene	  ud.	  Derefter	  skyldes	  kanin	  
grundigt	  igennem.	  Når	  kaninerne	  er	  renset	  skæres	  kødet	  af.	  Grupperne	  skal	  nu	  
hver	  især	  lave	  en	  gryderet	  med	  deres	  kaninkød,	  samt	  de	  ingredienser	  de	  har	  
vundet	  i	  stubbestånings-‐konkurrencen.	  	  
	  
Tanker	  

• At	  slå	  et	  levende	  dyr	  ihjel,	  som	  mange	  forbinder	  med	  et	  sødt	  kæledyr,	  kan	  
være	  meget	  grænseoverskridende.	  	  

• Deltagerne	  skal	  prøve	  at	  lave	  mad	  fra	  levende	  dyr	  til	  gryderet.	  

	   	  

Stubbeståning	  
Kort	  forklaring:	  Deltagerne	  skal	  se,	  hvor	  lang	  tid	  de	  kan	  stå	  på	  en	  tilskåret	  
træstub	  og	  tjene	  gram	  til	  kanin-‐måltidet.	  
	  
Regler:	  
Alle	  deltagere	  får	  tildelt	  en	  stub,	  som	  skal	  være	  skåret	  så	  den	  er	  nogenlunde	  lige	  i	  
begge	  ender.	  Hvis	  man	  har	  tid	  kan	  man	  sagtens	  lave	  længere	  stubbe	  og	  grave	  
dem	  lidt	  ned	  så	  de	  står	  bedre	  fast	  i	  jorden.	  Stubbene	  vi	  brugte	  på	  kurset	  var	  
mellem	  30	  og	  40	  centimeter	  høje.	  De	  kan	  sagtens	  være	  lavere,	  men	  bør	  ikke	  være	  
højere.	  Når	  spillet	  går	  i	  gang	  skal	  deltagerne	  stille	  sig	  op	  på	  stubbene,	  og	  finde	  
balancen.	  Der	  gives	  lige	  et	  par	  sekunder	  til	  at	  
finde	  balancen,	  inden	  spillet	  for	  alvor	  starter.	  
Når	  spillet	  er	  i	  gang	  kan	  man	  begynde	  at	  give	  
deltagerne	  udfordringer.	  På	  kurset	  havde	  vi	  en	  
række	  forskellige	  ting	  vi	  brugte,	  men	  det	  kan	  i	  
virkeligheden	  være	  alt	  muligt,	  som	  fjerner	  
koncentrationen	  fra	  balancen.	  Disse	  
udfordringer	  uddeles	  mellem	  personerne,	  og	  
det	  er	  lederen	  af	  de	  enkelte	  4-‐mands	  hold	  der	  
præcist	  hvert	  minut	  giver	  en	  melding	  om,	  hvem	  
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på	  holdet	  der	  skal	  have	  næste	  udfordring.	  Det	  er	  en	  vigtig	  regel	  at	  håndhæve,	  at	  
der	  skal	  være	  komplet	  ro	  under	  hele	  aktiviteten.	  Når	  der	  er	  stille	  hjælper	  det	  til	  
at	  give	  en	  bedre	  stemning,	  og	  det	  giver	  også	  deltagerne	  ro	  til	  rent	  faktisk	  at	  
forsøge	  at	  præstere	  godt.	  	  
	  
Point	  og	  mad:	  
I	  denne	  aktivitet	  kunne	  deltagerne	  tjene	  gram	  til	  deres	  aftensmad.	  Den	  person	  
der	  kunne	  stå	  længst	  tid	  på	  stubbene	  fik	  1,2	  kg	  mad	  med	  til	  aftensmaden,	  den	  
næstbedste	  person	  fik	  950g,	  etc.	  
4-‐mands	  holdets	  samlede	  antal	  gram	  kunne	  benyttes	  til	  at	  handle	  for	  i	  madboden	  
–	  her	  kunne	  købes	  kartofler,	  gulerødder,	  fløde,	  salt,	  krydderurter,	  løg,	  mv.	  Alt	  
sammen	  noget	  der	  kunne	  være	  tilbehør	  til	  kanin	  over	  bål.	  Det	  er	  muligt	  at	  købe	  
varer	  i	  forhold	  til	  det	  antal	  gram	  gruppen	  har	  til	  rådighed.	  
	  
Materialer	  

• Stubbe	  til	  alle	  deltagere	  
• Forskellige	  ting,	  der	  kan	  bruges	  som	  udfordringer:	  ting	  der	  skal	  holdes	  

mellem	  knæene,	  ting	  der	  skal	  holdes	  på	  flad	  hånd,	  på	  hovedet,	  osv.	  	  
Tanker	  

• Det	  er	  vigtigt	  at	  afgøre,	  hvor	  lang	  tid	  aktiviteten	  må	  køre.	  Hvis	  man	  kun	  
har	  en	  halv	  time	  er	  det	  en	  god	  idé	  at	  starte	  med	  rimelig	  svære	  
udfordringer,	  som	  f.eks.	  meget	  tunge	  rafter,	  spande	  med	  vand	  osv.	  	  

• Holdet	  skal	  inden	  spillets	  start	  finde	  en	  kaptajn.	  Hver	  gang	  en	  ny	  
udfordring	  bringes	  på	  banen	  skal	  kaptajnen	  så	  bestemme	  hvem	  fra	  holdet	  
der	  skal	  have	  udfordringen,	  uden	  at	  udfordringen	  er	  kendt.	  

• Opgaverne	  skal	  være	  ens	  for	  de	  4	  hold	  på	  en	  gang.	  
• Denne	  post	  er	  ikke	  optimal	  for	  de	  yngre	  klasser,	  da	  de	  ikke	  kan	  holde	  

fokus	  så	  længe.	  

Container	  Karaoke	  
At	  stå	  på	  en	  scene	  er	  altid	  nervepirrende.	  Og	  at	  synge	  alene	  foran	  andre	  
mennesker	  gør	  ikke	  oplevelsen	  nemmere.	  Men	  netop	  denne	  udfordring	  kan	  tages	  
op	  og	  afprøves	  i	  ”trygge	  rammer”	  i	  karaoke.	  
I	  gruppen	  sang	  vi	  karaoke	  for	  hinanden	  en	  formiddag	  i	  vores	  container.	  Alle	  var	  
publikum	  som	  sad	  foran	  scenen	  og	  alle	  
havde	  smidt	  en	  genstand	  i	  en	  spand.	  En	  
genstand	  blev	  trukket	  fra	  spanden,	  og	  
en	  person	  var	  dermed	  udvalgt	  til	  at	  
synge	  næste	  sang.	  Der	  findes	  mange	  
karaoke	  sange	  på	  youtube	  eller	  
programmer	  kan	  hentes	  på	  nettet.	  
Skab	  en	  fest,	  så	  det	  bliver	  sjovt	  at	  synge	  
alene	  på	  en	  scene	  for	  første	  gang…	  det	  
giver	  mod	  og	  styrke.	  Dette	  er	  en	  god	  
øvelse	  i	  at	  ”tage	  opmærksomheden”,	  
”være	  midtpunkt”	  og	  ”udfolde	  sig	  
offentligt”.	  
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Vingsted	  Å	  –	  forhindringsbane	  i	  vandet	  
På	  grupperens	  døgn	  lavede	  vi	  en	  forhindringsbane	  i	  Vingsted	  Å.	  Aktiviteterne	  
blev	  udført	  om	  natten,	  dette	  gjorde	  at	  åen	  og	  omgivelserne	  var	  svære	  at	  
orientere	  sig	  i	  grundet	  mørket.	  Dette	  gjorde	  udfordringen	  langt	  mere	  
grænseoverskridende,	  da	  vandet	  var	  helt	  sort,	  samt	  tanken	  om	  at	  ikke	  kunne	  
orientere	  sig	  i	  vand	  særlig	  godt.	  
	  
Der	  var	  lavet	  to	  baner:	  
Bane	  1.	  
Super	  Mario	  bane,	  hvor	  der	  var	  tre	  udfordringer	  undervejs.	  Første	  forhindring	  
var	  en	  tønde	  skåret	  over	  på	  langs,	  med	  et	  bål	  tændt	  i.	  Denne	  forhindring	  tvang	  
deltagerne	  til	  at	  dykke	  under	  vandet.	  Anden	  forhindring	  var	  at	  finde	  en	  tung	  
genstand	  på	  bunden	  af	  åen,	  og	  få	  den	  op	  til	  over	  fladen.	  Sidste	  forhindring	  var	  at	  
dykke	  under	  en	  stor	  plade	  og	  komme	  op	  i	  det	  hul	  der	  var	  lavet	  i	  midten,	  denne	  
forhindring	  skulle	  få	  deltageren	  til	  at	  prøve	  at	  dykke	  stille	  og	  rolig,	  for	  at	  føle	  sig	  
vej	  under	  vandet	  frem	  til	  hullet,	  en	  form	  for	  selvkontrol	  i	  en	  presset	  situation.	  
	  
Bane	  2.	  
Udspring-‐	  og	  klatringsbane.	  
Denne	  bane	  starter	  med	  at	  man	  skal	  hoppe	  i	  vandet	  fra	  en,	  1.	  meter	  høj	  bro,	  dette	  
kan	  være	  svært	  da,	  vandet	  er	  mørkt	  og	  det	  er	  udvist	  hvad	  der	  gemmer	  sig	  lige	  
under	  den	  møre	  overflade	  af	  vand.	  
Efter	  at	  have	  hoppet	  i	  vandet	  skal	  deltageren	  lade	  sig	  blive	  ført	  af	  strømmen	  i	  
vandet	  ca.	  50	  meter,	  hen	  til	  en	  reb,	  som	  de	  skal	  klatre	  ca.	  3	  meter	  op	  af,	  til	  de	  til	  
sidst	  stopper	  oppe	  på	  broen.	  	  
	  
Tanker	  

• At	  kaste	  sig	  ud	  i	  uvished	  om	  hvad	  der	  kan	  vent	  en	  længer	  fremme,	  er	  godt	  
at	  kunne	  for	  at	  have	  mod	  til	  morgendagens	  udfordringer,	  selv	  om	  du	  ikke	  
ved	  hvad	  de	  bringer	  

• At	  give	  slip	  på	  kontrollen	  over	  hvor	  man	  ender,	  når	  strømmen	  fører	  en,	  
samt	  stole	  på	  at	  ens	  hold	  vil	  gøre	  at	  man	  komme	  sikkert	  op	  af	  vandet	  igen.	  

• Turde	  stole	  på	  andre,	  i	  et	  ellement	  som	  kan	  være	  svært	  at	  kontrollere	  
(Vand	  og	  mørke)	  

• Hjælpe	  til	  at	  andre	  gennemfører	  en	  udfordring	  der	  kan	  virke	  uoverskuelig	  
i	  øjeblikket.	  

	  
HUSK!	  Våddragter	  til	  denne	  slags	  aktivitet,	  samt	  lys	  til	  at	  kunne	  hjælpe	  
dem	  i	  vandet.	  

Bloddråbe	  –	  at	  prikke	  hul	  på	  sig	  selv	  
Deltagerne	  skulle	  prikke	  hul	  på	  deres	  egen	  finger,	  og	  med	  den	  smule	  blod	  de	  fik	  
ud,	  skulle	  de	  tegne	  en	  smiley	  på	  et	  papir.	  	  
	  
Tanker	  

• Det	  at	  prikke	  hul	  på	  sin	  egen	  finger,	  så	  det	  bløder,	  er	  for	  mange	  en	  
grænseoverskridende	  ting,	  da	  blod	  for	  mange	  forbindes	  med	  smerte.	  	  

• Deltagerne	  vil,	  efter	  at	  have	  overskredet	  denne	  grænse,	  enten	  stor	  eller	  
lille,	  fremover	  kunne	  tage	  denne	  personlige	  sejr	  med	  sig	  når	  de	  står	  i	  
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andre	  grænseoverskridende	  situationer	  og	  have	  noget	  at	  sammenligne	  
med.	  Så	  kan	  de	  huske	  tilbage	  på	  dette	  og	  tænke:	  ”hvis	  jeg	  kunne	  prikke	  
hul	  på	  min	  finger,	  så	  kan	  jeg	  også	  gøre	  det	  her”.	  

• Aktiviteten	  gøres	  i	  fællesskab.	  Dette	  kan	  give	  en	  domino	  effekt,	  
forhåbentlig	  positivt,	  der	  får	  personerne	  i	  gruppen	  til	  at	  tænke:	  ”hvis	  han	  
kan,	  kan	  jeg	  også”.	  	  	  
	  

	   	  

Tisse	  i	  ble	  og	  sluge	  en	  træperle	  
Der	  er	  både	  noget	  meget	  naturligt	  i	  at	  vi	  mennesker	  spiser,	  skider	  og	  tisser.	  Det	  
gør	  vi	  alle	  sammen.	  Men	  samtidig	  er	  dette	  ofte	  et	  tabu	  i	  mange	  sammenhænge.	  Vi	  
har	  forsøgt	  at	  tage	  hul	  på	  snakken	  og	  i	  gruppen	  afprøvet	  aktiviteter	  omkring	  
dette	  –	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  noget	  af	  det	  mest	  naturlige	  ikke	  
længere	  er	  et	  tabu	  at	  tale	  om.	  
Aktivitet	  1:	  Alle	  har	  prøvet	  at	  sluge	  noget	  som	  børn,	  som	  ikke	  skulle	  sluges.	  25-‐
øre,	  en	  perle	  eller	  et	  værdifuldt	  smykke	  J	  	  Alle	  i	  gruppen	  slugte	  en	  træperle	  med	  
en	  diameter	  på	  10mm	  og	  man	  skulle	  efterfølgende	  forsøge	  at	  finde	  denne	  med	  fx	  
gummihandsker	  og	  plastikposer.	  Andre	  valgte	  løsninger	  med	  skovbunden	  i	  
naturen	  og	  på	  den	  måde	  fandt	  frem	  til	  deres	  perle.	  
	  
Aktivitet	  2:	  Både	  børnehavebørn	  og	  gamle	  mennesker	  på	  plejehjem	  bruger	  ble.	  
Hver	  evig	  eneste	  dag.	  Men	  hvorfor	  er	  det	  unaturligt,	  at	  tisse	  i	  en	  ble	  som	  ung?	  
Dette	  forsøgte	  vi	  at	  afprøve	  i	  gruppen.	  Alle	  fik	  en	  voksen	  ble	  af	  bedste	  kvalitet	  og	  
gik	  rundt	  med	  den	  i	  formiddagstimerne,	  indtil	  man	  havde	  tisset	  i	  bleen.	  Dette	  er	  
en	  meget	  unaturlig	  fornemmelse,	  men	  er	  meget	  tankevækkende	  –	  og	  ikke	  mindst	  
også	  sjovt	  at	  prøve…	  
	  

Adventure	  dag	  i	  Tørskind	  Grusgrav	  
-‐	  fysiske	  grænser	  og	  forskellige	  udfordringer	  
I	  Tørskind	  Grusgrav	  mødes	  grupperne	  ”Aldrig	  i	  livet”	  og	  ”Fangerne	  på	  Vork”	  og	  
dyster	  mod	  hinanden	  i	  et	  stort	  løb,	  der	  afsluttes	  med	  et	  diamantløb,	  hvor	  
grupperne	  kæmper	  sammen.	  
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Kort	  over	  området:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Første	  del	  
Der	  er	  i	  alt	  9	  store	  poster	  og	  15	  døde	  poster.	  Holdene	  har	  præcis	  15	  minutter	  til	  
hver	  post,	  altså	  2	  timer	  og	  15	  til	  alle	  9	  poster.	  Undervejs	  har	  holdende	  mulighed	  
for	  at	  løse	  døde	  poster,	  der	  hver	  udløser	  30	  point	  for	  et	  rigtig	  svar.	  
Afslutningsvis	  er	  der	  også	  afsat	  20	  min	  til	  døde	  poster	  efter	  de	  ordinære	  poster	  
har	  lukket.	  Det	  hold,	  der	  først	  kommer	  ind	  og	  stopper	  sin	  tid	  efter	  de	  ordinære	  
poster	  har	  lukket	  får	  100	  point,	  næste	  hold	  får	  80,	  næste	  hold	  60	  osv.	  Det	  er	  altså	  
kun	  de	  fem	  første	  hold,	  der	  får	  point	  for	  at	  blive	  hurtige	  færdige,	  men	  det	  er	  
muligt	  at	  tjene	  langt	  flere	  point	  på	  de	  døde	  poster.	  
Det	  er	  altså	  muligt	  at	  tjene	  rigtig	  mange	  point:	  
900	  point	  for	  poster.	  
450	  for	  døde	  poster.	  
100	  point	  for	  at	  komme	  først.	  
Altså	  i	  alt	  1450	  point.	  

Anden	  del	  
Det	  fælles	  løb	  afsluttes	  med	  et	  diamantløb,	  hvor	  grupperne	  bliver	  delt	  op	  i	  nye	  
hold	  på	  tværs	  af	  grupper.	  Gruppemedlemmerne	  får	  igen	  point	  efter	  at	  være	  først	  
færdig.	  De	  tildelte	  point	  deles	  ligeligt	  og	  tages	  med	  tilbage	  til	  det	  oprindelige	  
hold.	  
	  
På	  den	  måde	  kan	  der	  kåres	  en	  vinde	  både	  af	  første	  del,	  anden	  del	  og	  en	  samlet	  
vinder.	  
Finalen	  er	  beskrevet	  senere.	  

Poster	  i	  Tørskind	  grusgrav	  -‐	  første	  del	  

1	  Brønden	  
En	  person	  fires	  ned	  i	  en	  nedsivningsbrønd,	  mens	  resten	  af	  holdet	  står	  oppe	  på	  
jorden	  og	  firer	  personen	  i	  brønden	  op	  og	  ned.	  Personen	  i	  brønden	  skal	  finde	  en	  
række	  poster,	  som	  holdet	  i	  fællesskab	  skal	  løse.	  Jo,	  flere	  rigtige	  besvarelser	  
holdet	  har,	  jo	  færre	  poster	  skal	  de	  igennem.	  Jo,	  flere	  forkerte	  besvarelser	  de	  har	  
jo	  flere	  poster	  skal	  de	  igennem	  –	  op	  til	  tre	  gange	  så	  mange.	  
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Spørgsmål	  i	  brønden	  

1. Hvor	  mange	  dyr	  har	  jeg,	  hvis	  alle	  undtagen	  3	  er	  hunde,	  alle	  undtagen	  3	  er	  
katte,	  alle	  undtagen	  3	  er	  grise	  og	  alle	  undtagen	  3	  er	  køer?	  

2. Der	  er	  30	  passagerer	  i	  bussen.	  19	  står	  af	  ved	  første	  stoppested,	  6	  ved	  det	  
andet	  og	  2	  mere	  ved	  tredje	  stoppested.	  Hvor	  mange	  mennesker	  er	  der	  
tilbage	  på	  bussen?	  

3. Hvad	  var	  dagen,	  efter	  dagen,	  før	  dagen	  efter	  i	  går?	  
4. Hvis	  i	  dag	  er	  fredag,	  hvad	  er	  så	  dagen,	  som	  følger	  dagen,	  som	  kommer	  

efter	  dagen,	  som	  kommer	  før	  dagen	  før	  i	  forgårs?	  
5. En	  mand	  skulle	  hænges,	  og	  en	  gammel	  kone	  blandt	  tilskuerne	  græd.	  Man	  

spurgte	  hende,	  om	  hun	  var	  i	  familie	  med	  ham.	  
6. Hun	  svarede:	  "Ja,	  hans	  mor	  var	  min	  mors	  eneste	  datter!".	  Hvad	  var	  

slægtsforholdet?	  
7. Langt	  ude	  i	  ødemarken	  ligger	  en	  hytte,	  hvor	  alle	  hjørner	  vender	  mod	  syd.	  

Pludselig	  går	  en	  bjørn	  forbi.	  Hvilken	  farve	  har	  bjørnen?	  
8. En	  stor	  båd	  har	  lagt	  til	  i	  havnen.	  Ud	  over	  bådens	  side	  hænger	  en	  rebstige,	  

hvor	  der	  er	  25	  cm	  mellem	  hvert	  trin	  og	  de	  to	  nederste	  trin	  er	  dækket	  af	  
vand.	  I	  løbet	  af	  natten	  har	  der	  været	  et	  gevaldigt	  regnskyl,	  og	  vandet	  er	  
steget	  med	  125	  cm.	  Hvor	  mange	  trin	  er	  nu	  dækket	  til	  på	  rebstigen?	  

9. En	  mand	  havde	  en	  pladesamling,	  som	  han	  ville	  dele	  mellem	  sin	  ældste	  søn	  
og	  sin	  yngste	  datter.	  Han	  delte	  således:	  Sønnen	  fik	  halvdelen	  plus	  en	  halv.	  
Datteren	  fik	  halvdelen	  af	  resten	  plus	  en	  halv.	  Postbuddet	  fik	  den	  sidste.	  
Hvor	  mange	  plader	  var	  der	  fra	  starten?	  

10. Inspector	  Lestrade	  træder	  ind	  i	  spisestuen.	  Liget	  ligger	  midt	  i	  rummet.	  
Der	  var	  fire	  personer	  i	  rummet,	  da	  lyset	  gik	  ud.	  Hver	  af	  dem	  fremsætter	  
en	  påstand.	  
Alice:	  -‐	  Jeg	  ved	  hvem	  der	  dræbte	  hende.	  
Benny:	  -‐	  Jeg	  dræbte	  hende.	  
Carol:	  -‐	  Benny	  dræbte	  hende.	  
Donald:	  -‐	  Der	  var	  hverken	  Benny	  eller	  Carol.	  
Efterforskningen	  har	  afsløret,	  at	  kun	  en	  person	  lyver.	  Hvem	  udførte	  
drabet?	  
En	  vagabond	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  han	  ved	  at	  samle	  syv	  cigaretskod	  kan	  
lave	  en	  hel	  cigaret.	  Nu	  er	  heldet	  med	  ham,	  og	  han	  finder	  i	  alt	  49	  skod	  på	  
én	  dag.	  Hvor	  mange	  cigaretter	  kan	  han	  ryge	  den	  dag?	  

11. En	  snegl	  er	  ved	  at	  kravle	  op	  ad	  en	  dyb	  brønd.	  Brønden	  er	  20	  meter	  dyb.	  
Hver	  dag	  klatrer	  sneglen	  3	  meter	  op,	  og	  hver	  nat	  glider	  den	  2	  meter	  
tilbage	  i	  dybet.	  Hvor	  lang	  tid	  er	  sneglen	  om	  at	  kravle	  op	  af	  brønden?	  

12. Johan	  og	  Eva	  løb	  100-‐meterløb	  om	  kap.	  Eva	  løb	  over	  mållinien,	  da	  Johan	  
passerede	  95	  meter,	  så	  hun	  vandt	  løbet.	  Ved	  et	  nyt	  kapløb	  startede	  Eva	  5	  
meter	  bag	  startlinien.	  Johan	  fik	  altså	  et	  forspring	  på	  præcis	  de	  5	  meter	  
han	  manglede	  før.	  Hvis	  de	  nu	  begge	  løb	  lige	  hurtigt	  hele	  vejen	  og	  med	  
samme	  fart	  som	  i	  det	  foregående	  løb,	  hvem	  vandt	  så	  det	  andet	  løb?	  

	  
Svarark	  til	  brønden	  
Holdet	  starter	  med	  100	  point,	  men	  får	  5	  minuspoint	  for	  hvert	  forkert	  svar.	  (I	  alt	  
60	  minuspoint,	  hvis	  de	  svarer	  forkert	  på	  alle)	  
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Hvis	  holdet	  ikke	  får	  deres	  mand	  op	  af	  røret	  inden	  tiden	  er	  gået	  gives	  der	  40	  
minuspoint.	  	  
	  

Post	  1	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  Fire	  –	  gå	  til	  
post	  6	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  7	  

Post	  7	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  To	  –	  gå	  til	  post	  
7	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  9	  

Post	  9	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  Benny	  –	  Gå	  til	  
post	  6	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  6,	  men	  
giv	  minuspoint	  

Post	  6	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  Hvid	  –	  gå	  til	  
post	  5	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  2	  

Post	  2	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  Fire	  –	  gå	  til	  
post	  5	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  8	  

Post	  8	  
-‐	  Rigtig	  svar:	  7	  –	  gå	  til	  post	  5	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  5,	  men	  
giv	  minuspoint	  

Post	  5	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  Konens	  søn	  
–	  gå	  til	  post	  12	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  
11	  

Post	  11	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  18	  dage	  –	  gå	  til	  
post	  12	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  3	  

Post	  3	  
-‐	  Rigtig	  svar:	  I	  dag	  –	  gå	  til	  post	  
12	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  12,	  
men	  giv	  minuspoint	  

Post	  12	  
-‐	  Rigtig	  svar:	  Eva	  –	  Posten	  
er	  nu	  gennemført,	  og	  
personen	  i	  røret	  må	  
komme	  op	  igen	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  4	  

Post	  4	  
-‐	  Rigtigt	  svar:	  Torsdag	  –	  
Posten	  er	  nu	  gennemført,	  og	  
personen	  i	  røret	  må	  komme	  
op	  igen.	  
-‐	  Forkert	  svar	  gå	  til	  post	  10	  

Post	  10	  
Rigtig	  svar:	  8	  –	  Posten	  er	  nu	  
gennemført,	  og	  personen	  i	  røret	  
må	  komme	  op	  igen.	  
Forkert	  svar:	  Ikke	  flere	  poster,	  
så	  holdet	  er	  færdig.	  Personen	  i	  
røret	  må	  komme	  op,	  men	  der	  
gives	  ingen	  point	  for	  post	  10	  

2	  Slangebøsse	  
Med	  en	  kæmpe	  slangebøsse	  skal	  holdet	  samarbejde	  om	  at	  ramme	  så	  præcist	  som	  
muligt	  på	  et	  angivet	  mål	  med	  risposer.	  Jo	  mere	  præcist	  de	  rammer,	  jo	  flere	  point	  
får	  holdet.	  
Holdet	  har	  ti	  skud	  til	  rådighed.	  Den	  inderste	  cirkel	  giver	  20	  point,	  den	  mellemste	  
cirkel	  5	  point	  og	  den	  yderste	  1	  point.	  

3	  Himmelstige	  -‐	  kimsleg	  
På	  en	  høj	  genstand,	  der	  må	  kravles	  på,	  eller	  på	  en	  selvbygget	  himmelstige,	  skal	  to	  
personer	  fra	  holdet	  kravle	  op	  til	  toppen.	  På	  toppen	  er	  der	  en	  kasse	  med	  16	  
objekter	  i,	  eller	  flere	  eller	  færre,	  alt	  efter,	  hvor	  svært	  det	  skal	  være.	  De	  to	  
personer	  i	  toppen	  må	  ikke	  snakke	  sammen,	  men	  kun	  kommunikere	  via	  fagter	  og	  
mimik.	  De	  to	  personer	  må	  kun	  klatre	  op	  en	  gang,	  og	  skal	  inden	  tiden	  er	  gået	  nå	  at	  
komme	  ned	  igen	  og	  fortælle	  postmandskabet	  alle	  de	  point,	  de	  kan	  huske.	  
Der	  gives	  5	  point	  for	  hver	  genstand	  til	  i	  alt	  80	  point,	  
derudover	  gives	  der	  20	  bløde	  point	  for	  samarbejde,	  
heppen	  fra	  de	  to	  på	  jorden	  og	  andre	  gode	  ting.	  

4	  Armgang	  
På	  en	  lodret	  bjælke	  er	  der	  placeret	  fire	  billeder	  bag	  
en	  låge.	  Det	  første	  billede	  er	  tættest	  på	  startpunktet	  
og	  det	  yderste	  billede	  er	  langt	  fra	  startpunktet.	  
Holdet	  skal	  nu	  finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  har	  kræfter	  til	  at	  
nå	  det	  yderste	  billede.	  Hvert	  holdmedlem	  skal	  nå	  ud	  
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til	  en	  af	  de	  fire	  billeder.	  Et	  holdmedlem	  må	  ikke	  tage	  mere	  end	  et	  billede.	  Jo	  flere	  
låger	  holdet	  får	  vendt	  jo	  flere	  point	  får	  de.	  

5	  Fra	  1	  til	  100	  
I	  et	  græsområde	  eller	  på	  træstammer	  i	  en	  skov	  placeres	  100	  små	  sedler	  
med	  tal	  fra	  1	  til	  100.	  På	  hver	  seddel	  er	  der	  et	  tal	  og	  et	  tilfældigt	  bogstav.	  
Holdet	  skal	  slå	  med	  en	  terning	  ved	  basen	  og	  slår	  fx	  ”4”.	  De	  skal	  nu	  alle	  
løbe	  ud	  og	  finde	  seddel	  nummer	  4	  og	  komme	  tilbage	  og	  sige	  det	  
korrekte	  bogstav.	  Er	  dette	  korrekt	  skal	  holdet	  igen	  slå	  med	  terningen	  
og	  slår	  fx	  ”5”.	  Dette	  nye	  tal	  lægges	  til	  det	  tidligere,	  og	  holdet	  skal	  derfor	  
nu	  finde	  seddel	  nummer	  9.	  
Høj	  puls	  og	  samarbejde	  er	  kerneord	  i	  denne	  post.	  
	  

6	  Lego	  kommunikation	  
En	  legofigur	  skal	  samles.	  Hver	  person	  på	  holdet	  har	  hver	  deres	  rolle	  på	  posten.	  
En	  er	  lego-‐samler.	  En	  er	  den	  person	  der	  kan	  se	  tegningen	  af	  den	  korrekte	  
legofigur	  og	  sidder	  150m	  væk	  med	  en	  walkietalkie.	  Han	  fortæller	  nu	  samleren,	  
hvordan	  første	  klods	  ser	  ud	  og	  samleren	  giver	  besked	  til	  de	  to	  sidste	  personer	  på	  
holdet.	  De	  må	  nu	  lede	  rundt	  inde	  i	  et	  stort	  felt	  med	  legoklodser	  og	  transportere	  
legoklodsen	  ud	  til	  samleren	  ved	  hjælp	  af	  et	  hejse-‐system.	  Samleren	  er	  placeret	  og	  
fastgjort	  på	  en	  platform	  og	  kan	  ikke	  flytte	  sig.	  

7	  Følg	  snoren	  forhindringsbane	  
Holdet	  stripses	  fast	  med	  håndleddet	  til	  en	  snor,	  der	  er	  trukket	  rundt	  i	  et	  
skovstykke.	  Holdet	  skal	  hjælpe	  hinanden	  igennem	  banen,	  da	  de	  skal	  over	  rafter,	  
under	  rafter	  og	  ned	  i	  huller	  og	  rundt	  om	  træer.	  Undervejs	  er	  der	  detaljer	  der	  skal	  
huskes.	  Ting	  og	  sager	  i	  skovbunden	  eller	  ord	  der	  er	  snittet	  centrale	  steder	  i	  
rafterne.	  

8	  Fem	  quick-‐poster	  
På	  en	  amfiscene	  med	  fem	  store	  trin	  er	  der	  5	  små	  poster	  som	  kræver	  
samarbejde.	  Der	  gives	  20	  point	  på	  hvert	  trin.	  Posterne	  er	  som	  følger:	  

1. Bordtennis-‐pong.	  6	  bordtennisbolde	  skal	  skydes	  ned	  i	  en	  plade	  og	  
op	  i	  en	  kasse,	  som	  en	  person	  har	  på	  hovedet	  oven	  på	  en	  
cykelhjelm	  (kassen	  er	  tapet	  fast).	  

2. 4	  coladåser	  skal	  stå	  oven	  på	  hinanden	  i	  et	  højt	  tårn.	  Tårnet	  skal	  
bygges	  på	  en	  plastik-‐/paptallerken	  der	  flyder	  i	  en	  vaskebalje	  med	  
vand.	  Hver	  person	  må	  røre	  en	  dåse.	  

3. En	  sang	  skal	  spilles	  med	  boomwackers	  (musik	  rør)	  og	  gættes.	  
4. Et	  tårn	  skal	  bygges	  med	  træklodser.	  Klodserne	  må	  kun	  løftes	  med	  

en	  elastikkran,	  som	  bygges	  af	  en	  stram	  elastik	  og	  4	  lange	  stykker	  
snor.	  Holdets	  fire	  personer	  skal	  holde	  i	  hver	  ende	  af	  snoren.	  

5. 15	  M&Ms	  skal	  flyttes	  fra	  en	  kop	  til	  en	  anden	  5	  meter	  væk.	  
M&Msne	  må	  kun	  flyttes	  ved	  at	  suge	  dem	  fast	  på	  et	  sugerør	  og	  
flyttes	  på	  denne	  måde.	  Det	  er	  altså	  forbudt	  at	  røre	  ved	  M&Ms	  
undervejs.	  
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9	  Kimsleg	  på	  Slackline	  
Enkeltvis	  skal	  hver	  person	  balancere	  over	  en	  slackline	  i	  1	  
meters	  højde.	  Til	  hjælp	  er	  der	  en	  slackline	  spændt	  ud	  højt	  
over	  med	  små	  stykker	  snor	  ned	  fra,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  
gribe	  fat	  i.	  På	  den	  slackline	  man	  går	  på	  hænger	  20	  sorte	  
murespande,	  hvor	  der	  ligger	  en	  genstand	  i	  hver.	  Disse	  ting	  
skal	  huskes	  efterfølgende	  som	  i	  en	  kimsleg.	  

	  

Finale	  –	  tjene	  de	  sidste	  point	  til	  sit	  hold	  
Alle	  4-‐mands	  hold	  bliver	  sorteret	  ud	  til	  at	  alle	  er	  sammen	  2	  og	  2.	  Alle	  er	  sammen	  
med	  en	  person,	  som	  de	  ikke	  er	  på	  4-‐mands	  hold	  med.	  Disse	  2	  personer	  er	  nu	  
et	  makkerpar	  der	  skal	  holde	  i	  hånd	  hele	  tiden	  til	  finalen	  er	  slut.	  Gentleman-‐
sport.	  
I	  finalen	  skal	  alle	  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	  14	  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.	  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	  1000	  point.	  Disse	  point	  
deles	  nu	  mellem	  de	  to	  personer,	  så	  de	  hver	  kan	  tage	  500	  point	  med	  sig	  retur	  til	  
deres	  oprindelige	  4-‐mands	  hold.	  	  
Det	  næste	  hold	  der	  kommer	  i	  mål	  får	  800	  point	  og	  kan	  dele	  disse,	  etc.	  
	  


