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Beskrivelse af gruppen 
Leg & Fantasi: Fantasi, farverige aktiviteter og pizza-fabrik.  
 
Deltagerne er blevet optaget som Master Splinters nye supper-padder og skal optrænes til at 
overtage posten som Ninja Turtles fra Leonardo, Raphael, Donatello og Micaelangelo. Gruppen 
har gjort meget ud af at leve op til de sande Turtles og har derfor øvet sig i at være Ninjas, spise 
pizza og bekæmpet ærkefjenden Shredder. 
 

Formålet med gruppen 
Deltagerne vil gennem rollespil og fokuseret gruppearbejde opnå væsentlige kompetencer inden 

for områderne ideudvikling og samarbejde. De har desuden gennem hele kurset arbejdet med 

processen fra ide til færdigt produkt og håndteret de mange forskellige udfordringer denne 

proces medfører. Derudover har deltagerne modtaget praktisk undervisning i formidling af ideer 

og koncepter til børn og unge. 

Instruktører 

Sidse Egholm Holt sidseholt@yahoo.dk 
Amalie Dreyer Jensen amaliedreyer@gmail.com  
Anders Jørgensen andejo@outlook.com  
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Overordnet program over ugen 
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Grupper 
 

Deltagerne fordeles ligeligt på 4 hold i grupperne: 

 Donatello 4 stk 

 Leonardo 4 stk 

 Michaelangelo 4 stk 

 Raphael 4 stk 

 

PIZZA 

1. Margherita: Tomat, ost 

2. Every day is Pizza-day: Tomat, ost, skinke, champignon 

3. Turtle Mode: Tomat, ost, peperoni, chili, (hvidløg) 

4. Turtle Deluxe: Tomat, ost, æg, bacon, frisk persille 

5. Splinter Special: Hvid pizza (rørt fløde, mascarpone/flødeost, salt og peber), kartofler, rucula, 

serrano skinke og mozzarella 

6. Heroes in a halfshell: Nutella, Banan og skumfiduser  

7. Lazy sunday: Tomatsalsa, ost, Nachos, ost, rødløg, ost  

8. Pizza m. alm morgenmad (havregrød/cornflakes/syltetøj/ost/mm.) 

9. Pizza med yndlingspålæg (ost/leverpostej/chokoladepålæg/spegepølse/makrel) 
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Overordnet historie for kurset:  

”Mysteriet om de forsvundne skildpadder” 
 
 
Der er igennem den seneste tid sket en del mærkelige hændelser. Rundt omkring i verden er 
skildpadder på mystisk vis forsvundet og ingen aner, hvor de er blevet af. Dog er der på en del af 
stederne for skildpaddernes forsvinden fundet tegn som kunne tyde på, at Shredder og fodklanen 
kunne stå bag bortførelserne. 
 
Det Internationale Skildpaddeforbund har derfor henvendt sig til Splinter og Ninja Turtlerne for at 
få hjælp til at løse mysteriet. Imidlertid er Ninja Turtlerne blevet voksne og de er hver for sig rejst 
ud på egen hånd for at holde ferie og finde ud af at mestre deres Turtle Powers.  
 
Splinter har derfor indkaldt jer til at hjælpe ham i denne forfærdelige stund og han vil sørge for at 
oplære og træne jer, så I er klar til at give den max TURTLE POWER i opgøret mod Shredder og 
hans kumpaner…   
 
 

Videre historie: 

Det viser sig, at Shredder har kidnappet skildpadderne 

fordi han vil tjene penge på at lave skildpadde på dåse. 

Derfor skal Ninja Turtles frelse de stakkels skildpaddere 

før Shredder laver dem om til dåsemad på sin fabrik. 

  



 7 

Onsdag 
 
16.30-18.30  

Navneleg (16.30-16.50) 
Formål: at deltagerne lærer hinanden og instruktørerne at kende.  
 
Udførsel af aktivitet:  
Navneleg 1: Navne og pizza-ingrediens/fyld 
 
Alle deltagerne står i en rundkreds. Den første deltager siger sit navn samt en pizza-
ingrediens/fyld der starter med samme begyndelsesbogstav som deltageren selv. Eks. Ole-ost. 
Den næste i rundkredsen skal sige den forriges navn og sit eget med ingrediens. Eks. Ole-ost og 
Marten-Mozzarellaost. Sådan fortsætter legen til alle har været igennem. Det kan godt være 
svært for de sidste der skal huske alle navne. 
 
Navneleg 2: Navne og straf 
Alle deltagerne står i en rundkreds med en person, ”en fanger” i midten. Fangeren er udstyret 
med en sammenrullet avis/skumkølle. Deltagerne i rundkredsen skal på skift sige hinandens 
navne. Når ens eget navn bliver sagt, skal man hurtigst muligt sige navnet på en af de andre i 
kredsen før fangeren når at slå en med avisen. Bliver man slået i hovedet inden man får sagt et 
andet navn eller hvis man siger et navn, som der ikke er en i kredsen der hedder skal man bytte 
plads med fangeren i midten. For fangeren gælder det om at fange de andre, ved at slå dem med 
avisen når de er dem som skal sige det næste navn.  
 
Materialer: avis eller blødt Turtlevåben 
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Ninjafordelingsløb (16.50-ca.17.40) 
 
Formål: Deltagerne skal lære området at kende og samtidig finde ud af, hvilket hold de skal være 
på gennem kurset.  
 
Materialer til aktivitet: spørgeskema se bilag  
 

Udførsel af aktivitet:  
Deltagerne deles op i hold af 2 personer. Holdene sættes sammen med en der ikke har været på 
VORK før og ”de erfarne”. Hver deltager får udleveret et ark med en række svarmuligheder på 
nogle spørgsmål.  
 
Spørgsmålene skal de ud og finde centrale steder på VORK – de må selv om hvilken rækkefølge 
de tager dem i. De erfarne skal fortælle de andre om de steder på VORK de kommer til mens de 
går rundt de forskellige steder. De får at vide, at svarene afgør, hvilken gruppe de skal i.   
 
Posternes placering: 

1. Boldbanen 
2. Bålhytten 
3. Engen 
4. Flagstangen 
5. Halle 
6. Instruktørcaféen (foran) 
7. Salle 
8. Søen 
9. Udebad 

 
 

Torsdag 
10.00-12.00  

Ninja udstyr 
Formål: 
Formålet med aktiviteten er at vise deltagerne at man nemt, og 
forholdsvis billigt, kan lave rekvisitter som passer ind i den tema ramme 
man vil skabe.  
 
Udførelse af aktivitet: 
Vi skal give deltagerne deres ninja-trøje, derefter skal de klippe deres 
”hold-farve”. Deltagerne skal også lave ninja-våben af isoleringsrør og 
tape, og så skal de lave deres ninja-skjold.  
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Materialer: 
 Isoleringsrør 
 Tape ( gerne gaffa) 
 En hvid t-shirt 
 Tekstil farve 
 Aluminiums låg 
 Sisand 
 Brun og grøn spraymaling 
 Sandpapir 
 Stof i 4 forskellige farve (købes billigst i Stof2000) 

 

Ninja regler + TURTLE POWER 
Formål: 
Formålet med aktiviteten er at deltager lærer at leve sig ind i den tema-ramme som gruppen er 
bygget op om. De lærer at små fast rutiner, kan twistes og derved blive nye og passe perfekt ind i 
en ”fantasi-verden”. 
 
Udførsel af aktivitet: 
Deltagerne bliver sat ind i de forskellige ninja-regler.  Samt konceptet TURTLE-POWER.  
 
Turtle-reglen: 

 Hvis en af smedene kommer inde for en afstand af 10 meter af deltagerne skal deltagerne 
gå i turtle-mode. Det betyder at deltageren sætter sig helt ned på jorden og klemmer sig 
så meget sammen som muligt. Man holder om benene med armene.  

o Man må først gå ”ud” af turtle-mode når at smedene igen er udenfor 
sikkerhedsgrænsen.  

o Reglen gælder ikke i siestaen, da smedene her er blinde. 
 
TURTLE-POWER: 

 Gruppens kampråb er TURTLE-POWER. Dette råbes i kor, mens at deltagerne kaster 
deres hånd i vejret ind i en samlet cirkel.  

 

Fredag 
 
15.00-18.00  

Sansetræning 
Formål: Deltagerne skal optrænes til at være nogle sande Ninjaer 
OBS! Det er langt fra alle disse aktiviteter vi nåede på kurset, men de er alle gode at anvende i 

Turtle-træning 
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Uden syn, våde svampe og ninjavåben (måske med lidt syn) 

En af grupperne får wrap for øjnene, så de kun kan se en lille smule. De tre andre grupper placerer 

sig rundt om og skal nu skyde dem i midten med våde svampe. Kun en gruppe (altså en side) må 

skyde af gangen, og man skal give en advarselslyd et halvt sekund inden man kaster. Man skal 

ramme målene i brystet eller hovedet. Dem der er mål skal derfor gå i ”Turtlemode” ved at vende 

skjoldet mod faren og trække hovedet til sig. I gruppen fungerede det desuden fint med regulært 

bind for øjnene, så dette kan også bruges. 

Mælkekasseslagsmål eller ”der er alligatorer i sumpen” leg 

Der stilles 60 mælkekasser og andre genstande man kan gå på op, så deltagerne ikke rører jorden. 

Holdene må nu bruge deres våben (eller ninjatricks) til at få hinanden ned på jorden. Det hold der 

har overlevende tilbage vinder. 

Kims uden øjne og uden hænder 

Følekimsleg i bunden af en sovepose. Man må kun bruge fødderne. 

Smagskunst 

Deltagerne får udleveret et sugerør. På et bord står x antal glas med cola og cola light. Glassene 

er stillet op, så dem med cola light danner et mønster (en smiley). Det hold der hurtigst gætter 

mønstret har vundet. 

Pizzamaskinen 

Holdene skad nedskydemål med en lerduemaskine 

Toiletbørsteleg med dødbold og fanger 

Hver deltager får en toiletbørste på hovedet i sin holder. Man skal nu jage hinanden og gøre de 

andre ukampdygtige, ved at hive toiletbørsterne ud af holderne på hovedet af modstanderne. 

Man må max have en toiletbørste i hver hånd. Taber man sin toiletbørste må denne samles op og 

sættes tilbage, hvis man kan nå den, derfra hvor man står. Får man taget sin toiletbørste eller kan 

man ikke nå den efter at have tabt den, så sætter man sig ned, indtil en holdkammerat sætter en 

ny børste i. 

Der er desuden 10 skumbolde med, der må bruges til at skyde børster af hovedet. 

Et hold udgår, når alle deltagere er uden børster. 

Tælle intuitivt 

Alle deltagerne står i en cirkel med ryggen til hinanden. De skal nu tælle til 15. Hvis to deltagere 

siger tal i munden på hinanden, skal man starte forfra. En deltager må ikke sige to tal efter 

hinanden. 
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Ninja ballebold 

Ballebold (et sjovt spil, der kan lånes på mange skoler), hvor velcroen er flyttet op på skjoldet 

Tønderulningsstafet 

Holdet ruller en turtle ned ad bakken i en tønde. Når man er i bund skal turtlen løb frem mod et 

mål, nedkæmpe det med sit våben og hjælpe holdet med at rulle tønden op ad bakken igen. 

Herefter sendes den næste fra holdet ud på samme tur, indtil hele holdet er igennem. 

Materialer: 

- 50 svampe 

- 4 spande med vand 

- Flest mulig mælkekasser og andet til at lege jorden er giftig på 

- 4 soveposer 

- 4 sæt ting til soveposekimsleg 

- Flest mulig glas og kopper eller 100 engangskrus 

- 4 L Cola ligth og Cola 

- Sugerør til alle deltagere 

- Lerduemaskine 

- 4 reb 

- 4 spande (evt dem der har været vand i) 

- Toiletbørster til alle mand 

- Skumbolde 

- 4 tønder til at rulle ned ad bakke i 

- 4 bænke 

- 4 x 4 mål der skal nedkæmpes 

-  
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Kampsport 
Formål: Ninjaerne skal beherske kampkunsten som er helt central for at kunne klare sig som Ninja 
Turtle. 
Udførsel af aktivitet: Man kan få kampsport ind på mange måder. Vi havde mulighed for at lære 
jeg kampsport fordi en af de andre instruktører kan det. Alternativt kan I selv stå for det og så 
finde på et par simple spark og slag I kan anvende. En vigtig del af dette er også optræningen i 
hvor og hvornår man må anvende kampsporten.  

 
Lørdag 
 
10.00-00.00  

Gruppernes døgn 

 

Pizzaløb 
 Hver gruppe får udleveret et kort. Ved hvert pizzeria er placeret en label med et bogstav, som 

holdet skal huske. Når man kommer tilbage og siger det rigtige bogstav får man udleveret en 

opgave, som man får point for. Hvert hold må kun løse en opgave en gang. En opgave må kun 

løses af et hold af gangen 

Til sidst kan pointene bruges på auktionen, hvor der sælges pizzatopping 
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Pizza steder: 

1. Tollins Pizza - C 

2. Ukendt – K 

3. Star Pizza og kebab - T 

4. Alexander Pizza - I 

5. Dunia Pizza - Z 

6. Jasmin Pizza - L 

7. Citys Pizza - Å 

8. Vejle Pizza - D 

9. Ristorante Daccapo - M 

10. Paradiso Kebab - X 

11. Istanbul Pizza - B 

12. Il teatro - U 

13. Tratoria Dei Re - P 

14. Konstantinobel - Ø 

15. Solos Pizza – W 

16. Den falske 5 på Nørregade, Vino 

restaurant og pizzeria - R 

Opgaver: 
1. Hel gruppen skal stå på en presenning. De har nu 5 min til at folde den flest gang. 2 point 

pr fold 

2. Pusterør. 8 pile. 1 point per pil inde for et givent område. 10 point hvis alle rammer 

3. Puslespil. 10 point for at samle puslespillet på under 5 min 

4. Få en fyldt vandballon længst. Alle må kaste én gang eller til ballonen springer. 1 point pr 5 

m. 

5. Skrællekonkurrence. Hver person får udleveret et æble og en skræller. Holdet har nu 5 min 

til at lave så en lang en skræl som mulig. Hver person på holdet må tage sin skræl (kun hele 

ubrudte stykker skræl) og lægge til holdets samlede resultat. 1 point pr meter 

6. Koldbøtter på 1 min. Holdets samlede antal deles med 10. Dette giver pointsummen 

7. Æggeursopgaven. Holdet skal stille æggeure op på række efter, hvornår de ringer (urene 

er sat til forskellige tidspunkter inden for 5 min). Max 10 point. Der trækkes et fra, for hvert 

forkert æggeur 

8. Skrive ord med røven – 3 min – 1 point pr rigtig gæt 

9. Drikke vand på tid. 1 point pr L. 2 min 

10. Klemme limbo. Holdet får udleveret 20 klemmer. Der hænger en snor i 1,5 m højde. 

Holdet skal nu gå limbo under snoren med en klemme i munden og på skift sætte en 
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klemme på, således, at den første klemme hænges på snoren, den 2. klemme hænges på 

den første, og den 3. på nr 2 osv. Der må ikke bruges hænder, og holdet må kun gå 

”limbogang under snoren. 2 Klemmer = 1 point 5 min 

11. Skyde med elastikdimsen man bruger mellem fødderne (man kan bruge en cykelslange, 

hvis man ikke har en præfabrikeret slynge). Resten af holdet griber bolde i spande. 

Alternativt opstilles et fast mål at skyde efter 

12. Den korte planke. Holdet får udleveret to planker. To mælkekasser stilles op, så der er for 

langt til, at plankerne kan nå imellem enkeltvis. Holdet skal nu krydse over mellem 

kasserne, uden at røre jorden 

13. Få en papirsflyver gennem ringen. 3 min, 1 point pr flyver der rammer 

14. Hvor mange klistermærker er der gemt? Der hænges et givent antal klistermærker op i 

området. Holdet skal nu finde ud af, hvor mange klistermærker der er i alt. 3 min. 8 point. 

Der fratrækkes 1 point for hvert klistermærke de er fra det rigtige antal. 

15. Hele holdet skal bevæge sig over en strækning uden at røre jorden. Til rådighed har de to 

mælkekasser (fungere bedst med tre personer – 4 er lige i overkanten). 4 min. 1 point pr 2 

meter 

16. Flyt en kasse fra A til B uden gruppen rør den.  

Materialer: 
- Æggeure 

- 16 æbler 

- 4 kartoffelskrællere 

- 1 presenning 

- 10 vandballoner 

- Pusterør og skive 

- Sedler med ord til ”skrive ord med røven” 

- 10 m snor 

- 16 klemmer 

- 3 spande 

- 10 tennisbolde eller risposer 

- Den røde elastik-affyringsdims fra rømerbo 

- 2 mælkekasse 

- 1 lang og en kort planke 

- 100 A4 sider 

- 1 hulahopring eller lignende 

- Klistermærker 

- 6 mælkekasser 

(Se bilag nr. 3 for puslespil og kort) 
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Red skildpadderne – Bryggen indkøbscenter 
Shredder vil lave alle de små babyskildpadder om til forloren skildpadde! Han har fanget nogen og 

gemt dem af vejen farlige steder, imens andre har gemt sig. For alle de små skildpadder gælder 

det, at vi skal have dem reddet. Grupperne kommer rundt til skildpaddernes gemmesteder og 

skal her gennemføre forskellige ”redningsaktioner”. 

 

Bådpadderne 
Nogle af babypadderne har taget flugten i båd. De er desværre dårlige sømænd, og må redes 

inden de kæntre. 

Hvert hold får udleveret en gryde, en kande og 20 m høstbindergarn. De skal nu rede de 30 små 

skildpadder, der kommer sejlende i hver deres papirs båd ned af åen. 

Placering: Sted med let adgang til åen. 

Skildpaddefaldskærm 
De små padder er fanget på en høj bygning og er omringet af Bebop, Rocktsteady og 

fodsoldaterne. For at slippe væk er de nødt til at springe ud med faldskærm. 

Grupperne får hver udleveret et tæppe, og skal nu gribe skildpadder der kastes ud med faldskærm 

på (evt ballon). Tæpperne skal bruges som springlagner, så deltagerne griber skildpadderne i 

disse. Har man ikke tæpper kan hænderne bruges (meget vindustabil) 

Placering: Højt sted på vej ud af Vejle 

Find padderne 
De små skildpadder har gemt sig i Bryggen storcenteret inde i Vejle), men nu tør de ikke komme 

frem.  
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Grupperne skal nu gennemsøge Bryggen (storcentret i Vejle), hvor padderne har gemt sig. Alle 

skildpaddernes gemmesteder er diskret markeret med et lille klistermærke. 

Placering: Bryggen 

Minefeltet 
Shredder har gravet babypadderne ned i et minefelt. Hver skildpadde ligger under en ”mine” 

(oppustet vandballon).  

Hver deltager får udleveret en spids pind (og det er vigtigt at den er spids), og skal nu finde 

”minen”, grave den op, og rede skildpadden nedenunder. En skildpadde er kun reddet, hvis man 

afleverer en intakt mine sammen med. Altså dør padden, hvis ballonen over den springer 

Placering: Langelinie skolen, Strandgade 2  

Redde de ophængte skildpadder 
Shredder har bundet de små skildpadder på kæmpe bjælker (brændestykker).  Desværre er 

snorene som skildpadderne er hængt op blevet filtret sammen. Deltagerne skal nu vælge 2 snore 

de vil frede. De ikke fredede snore brændes over. Af sikkerhedshensyn må deltagerne selvfølgelig 

ikke komme fortæt på, så de kan se snorene tydeligt. Brændes de forkerte snore over falder der 

brænde ned! 

Placering: et sted, hvor der kan kastes reb over. 

Materialer 
- Avissider til 30 avisbåde 

- 4 gryder 

- 4 kander 

- 150 meter høstbindergarn 

- 15 faldskærme påmonteret på skildpadderne 

- Klistermærker i en relativt synlig farve 

- 24 stk brænde (8 med på tapede skildpadder) 

- Ukrudtsbrænder med gas 
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Red skildpadderne – Siloen 
Aktiviteten på siloen var en af aktiviteterne fra RED SKILDPADDERNE som vi bare flyttede . 

Herunder gør Splinter og Turtle-Ninja Amalie sig klar til den store redningsaktion! 

 

 

Den sidste kamp 

20.30-22.00 

Ninja Turtles har nu befriet de små skildpadder fra Shredders onde greb. Men da de er kommet 

hjem til kloakken, bliver Splinter pludselig kidnappet af to store mænd. Krang og  Shredders 

sidste og endelige angreb. Han angriber gruppen og Gruppen skal nu ud på et løb, hvor de skal 

forsøge at samle så mange koordinater som muligt, så de til sidst kan slå de 4 grupper sammen, 

og derved finde Splinters GPS-koordinat.  

Efter de har fundet Splinter, laver de fælles front mod Krang, Shedders boss, efter lidt hjælp fra 

Splinter finder de Krangs tilholdssted. Ninja turtles skynder sig derhen og finder Krangs rumskib, 

de borer et hul i den. Efter lidt tid, springer Krangs rumskib i luften, og verden er reddet og derved 

et bedre sted. 

Gruppen finder Splinter hængend i en snor i Halle.  

 

 

GPS-koordinater: 

55°39’29,98”N 

9°21’37.37”Ø 
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Poster: 

1. Morsekode m. cola og cola light. Light og almindelig cola er henholdsvis prikker og 

streger i en morsekode.  (N55°3) (Fodboldbanen) 

2. Frit stående stige (hængt op i træ). Posten hænger frit over en gren, hvor den kun 

kan nås, hvis holdet holder en stige, så en person kan kravle op ad stigen og nå 

posten. Det er vigtigt, at posten hænger så højt, og så langt ude, at man ikke kan 

støtte stigen op af andet end andre holddeltagere. Alternativt kan man, hvis man 

mangler en stige, opfordre holdet til at kravle op på hinanden. (9’29) (engen) 

3. Lamineret sedler i søen – man skal kigge med dykkerbriller og finde tallene under 

vandet. Der bør være flere sedler, men den rigtige er markeret med en turtle. (,98”) 

(søen) 

4. Finde seddel inde i ubåden (under lænestol eller ”kaffebord”). Ubåden vrimler 

naturligvis med grævlinger, så masser af turtlemode (Ø9°21) (ubåden) 

5. Deltagerne kommer hen til et sted, hvor der på jorden ligger 4 teskeer, opgaven er 

så at koordinaterne er gravet ca. 1 m ned i jorden. (’37) (Fugen) 

6. Musse labyrint  - find det rigtige svar (.37”) (aldrig i livet) 

Materialer: 

 Cola 

 Cola Light 

 Morse alfabet 

 Stige  

 Lamineret sedler – se bilag 

 4 teskeer  

 Labyrint – se bilag 

  



 19 

Bilag 

Bilag 1: Fordelingsløb 

 
Boldbanen 

1. Fuldfør denne sætning: Jeg er.. 

o En god ven 

o Et teknisk geni 

o En leder 

o En kriger  

 

Bålhytten 

2. Hvis du ikke havde travlt med din Ninjatræning, hvad ville du så være? 

o Opfinder 

o Maler 

o Skulptør 

o Komiker 

 

Engen 

3. Hvad vil du helst spise som pålæg til frokost? 

o Ost 

o Chokolade 

o Makrel 

o Spegepølse 

 

Flagstangen 

4. Hvad vil du som Ninja kæmpe for? 

o Verdensfred 

o Ære 

o Kærlighed  

o For at få aftensmad 

 

Halle 
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5. Hvis du var en Pizza, hvilken var du så? 

o Margaritha-pizza 

o Pepperoni-pizza 

o En vegetarpizza 

o Meat-lovers pizza 

 

Foran instruktørcaféen 

6. Hvor i kroppen er du stærkest? 

o I hjertet 

o Hovedet 

o Knytnæven 

o Maven 

Salle 

7. Hvad gør du, hvis du bliver bange? 

o Jeg bliver aldrig bange 

o Tænder mit kraftskjold 

o Løber i sikkerhed og ringer efter hjælp 

o Viser mine muskler 

Søen 

8. Hvad er det første du gør når du står op om morgenen? 

o Mediterer 

o Træner 

o Ligger mig til at sove igen 

o Ringer efter en pizza 

Udebad 

9. Hvad er meningen med livet? 

o Kærlighed  

o Regnbue-is 

o At feste 

o At kæmpe for at overvinde ondskab 
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Bilag 2: Kort over Vejle midtby 

 

Bilag 3: Hygiejneråd 

 Vask hænder jævnligt og altid efter toiletbesøg og før madlavning 
 Vask redskaber jævnligt 
 Ryd op efter dig 
 Tør bordet af jævnligt 
 Brug to baljer til hånd- og opvask, én til at skylle og én til at vaske i 
 Brug kun viskestykker til at tørre rene ting 
 Hold madvarerne tildækket, og helst løftet over jorden 
 Vask altid redskaber når de har været i kontakt med råt kød 
 Adskil råt kød og grøntsager 
 Gennemsteg hakket kød, fisk og fjerkræ 
 Vask og skyl grøntsager i koldt vand 
 Arbejd roligt når du bruger knive og har kogende vand, ild eller andre varme ting omkring 

dig 
 

Bilag 4: Ildregler 

 Ild kræver opmærksomhed. Gå aldrig fra et bål, eller anden tændt ild. 
 Etablering af bålsteder sker ovenpå jorden. da der ikke må graves på plænerne. 
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 Hav altid en branddasker og en spand med vand i nærheden, når du laver bål eller har ild-
aktiviteter. 

 Leg ikke med ild, når du har nylontøj eller goretex på. I værste fald kan tøjet brænde sig 
fast på huden. 

 Al leg med og brug af ild foregår udendørs og langt væk fra huse med stråtag, træer og 
tørt græs. 

 
http://leder.fdf.dk/kredsservice/fdf-guiden/sikkerhed/regler-politik-og-gode-raad/  

 

Bilag 5: Puslespil 

 

 
 

 

 

 

  

http://leder.fdf.dk/kredsservice/fdf-guiden/sikkerhed/regler-politik-og-gode-raad/

