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Om	
  gruppen	
  
Beskrivelse	
  af	
  gruppen	
  
Alt du siger vil blive brugt imod dig er en tonsegruppe med en
temaramme. I indbydelsen lød teksten således:

Formål	
  med	
  gruppen	
  
Formålet med gruppen er at udfordre deltagerne ud over deres tidligere kendte grænser.
Gruppen skal være fysisk hård samtidig med at den giver et billede af hvordan en temaramme
kan benyttes til at rammesætte aktiviteter. Ud over dette skal gruppen også vise hvordan man
med få simple midler kan ændre rammerne for en aktivitet, i denne gruppes tilfælde ved at
benytte kæder til sammenbinding af deltagerne.

Teksten på kursusbeviset lyder således: Deltagerne har i denne gruppe mødt livet indenfor
murene i et fiktivt fængsel og forsøgt at undslippe. Livet bag tremmer kan være hårdt og
brutalt og det kræver både fysisk og psykisk styrke at klare sig. Derudover kræver det
kreativitet, intellekt og list, hvis man beslutter sig for at forsøge at flygte og ønsker, at det
skal lykkes. I denne gruppe har der været fokus på samarbejde, udholdenhed, taktik og
personlig udvikling.

Instruktører	
  
Sidse Egholm Holt
Jonas Schøler Holmriis
Søren Rejkjær Svendsen
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Deltagerbrev	
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Ugens	
  program	
  

Programpunkter	
  
Gedemarked	
  
Gedemarkedet bliver brugt som velkomst. I vores tilfælde skal gedemarkedet straks give
indføring i temaet da der på det relativt korte påskekursus ikke kan spildes for meget tid uden
for tema.
Gedemarkedet var opdelt i flere stationer:
a. Registrering af ankomst til fængslet
• Giver samtidig mulighed for afkrydsning og registrering af om alle deltagere er
ankommet til Vork.
b. Udlevering af fangedragt og ID-nummer.
• Fangedragterne skal give et tættere sammenhold og sikre genkendelighed over
for de resterende deltagere. Derudover skal fangedragterne giver følelsen af
stadig at være i temarammen under fællesprogrammet selvom deltagerne reelt
har bevæget sig uden for denne.
Derudover benyttes fangedragterne også til visuelt at understrege fremskridtet
i flugten da disse smides undervejs til fordel for civilt tøj.
• ID-numrene skal have samme effekt som fangedragterne samtidig med at
navnet står derpå således at alle nemmere kan lære hinandens navne.
Derudover er ID-numrene en vigtig del af det næste punkt.
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c. Fotografering
• Alle deltagerne skal have taget individuelle billeder under dække af
registrering til fængslet. Disse billeder indgår dog senere under flugten hvor de
skal give deltagerne et billede af at være personligt eftersøgt.
d. Aflevering af ikke tilladt bagage
• Dette punkt er et punkt til indføring i temarammen, derudover er det gavnligt
at deltagerne ikke har deres fulde oppakning at bære på under gruppernes
døgn, da erfaring viser at deltagerne medbringer mange unødvendige ting som
kun vil tynge dem unødvendigt.
e. Deltagerne bindes i kæder
• Endnu et punkt til indføring i temarammen som samtidig har den funktion at
vise hvilke hold deltagerne kommer til at arbejde i under kurset.
Herunder er der også fremvisning af deltagerne for de resterende
kursusdeltagere da dette giver en øget gruppefølelse at man bliver set i denne
”nedværdigende” situation.
f. Indkvartering i fængslet
• Her introduceres deltagerne for de almindelige praktiske informationer
vedrørende seniorkursus Vork samt de specifikke regler omkring fængslet og
streetcredits. Ud over dette blev deltagerne også fortalt om at indleve sig i
temarammen da dette giver den bedste oplevelse samt at vi som instruktører til
en hver tid kan træde ud af tema hvis dette bliver nødvendigt. Derudover får
deltagerne besked på at færdigbygge fængslet. Denne aktivitet er ikke
programlagt da fængslet efter vores plan skulle være færdigbygget ved
deltagerankomst, men pga. dårligt vejr skred denne plan hvormed det blev
indlagt som en aktivitet. Dette gjorde også at indkvarteringen i fængslet tog
længere tid end planlagt og rundvisningen derfor måtte udgå.
g. Rundvisning på Vork
• Deltagerne skal gå lænket i kæder rundt på det nærmeste Vork samt have
udpeget retninger mod de fjernere områder. Dette skal til for at
førstegangsdeltagere får en indføring i kursets områder samt sære stednavne.
Det at rundvisningen foregår i lænker skulle, ligesom punkt e skulle dette give
en øget gruppefølelse. Dette punkt blev ikke udført da opbygningen af fængslet
tog al tiden.
h. Spisning af madpakker

Materialer
Ankomststand: Bord, stol, deltagerliste, skriveredskab og ID-numre
Fangedragtudlevering samt foto: Fangedragter, kamera, passende baggrund
Bagagesortering: Sække til bagage, navneskilte, liste over tilladte ting
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Transport til fængslet: Kæder, hængelåse, liste over gruppefordelingen
Indkvartering i fængslet: Reglerne til fængslet samt de generelle retningslinjer for kurset,
udstyr til opbygning af fængslet

Razzia	
  
Formålet med razziaen er at stadfæste temaet samt påbegynde den hårde del af gruppen.
Materialer
Lys i fængslet, en lille pose mel (stoffer), strafområde (Se bilag).
Udførsel
Deltagerne har lagt sig i seng, de bliver vækket med kraftigt lys samt at fængselsbetjentene
råber og begynder at gennemrode tingene. Her findes der efter relativt kort tid en pose med
stoffer i ”fællesområdet” dvs. ikke i den private oppakning. (For ikke at hænge enkeltpersoner
ud)
Dette fund giver anledning til en straf hvor alle fangerne skal komme i tøjet og følge med til
strafområdet. (Se bilag)

Strafarbejde	
  
Formålet med denne aktivitet er at udføre de
tjanser, som gruppen skal løse, inden for
temarammen. Dette vil give den bedste oplevelser
af tjanserne som en integreret del af kurset.

Grupperne skal på strafarbejde i fængslet. For i
fængslet skal der ydes og ikke nydes.
For ikke at risikere mytteri når fangerne er uden for
fængselslet mure blandes de på tværs af de enkelte
bander.

Tid
10-12
Varighed 2 timer
Ansvar
Sidse
Materialer
Kæder til fanger
Rengøringsmidler
Støvsuger
Gulvskrubber/koste
Spande
Affaldssække

Dem med flest streetcreds får lov til at vælge tjans først.
Fangerne må på ingen måde få adgang til skarpe genstande. De skal være bundet sammen og
bliver overvåget under arbejdet.
Hvis de indsatte ikke klarer opgaven godt nok bliver de naturligvis idømt en straf.

Interne	
  konkurrencer	
  
Formålet med denne aktivitet er at lave en blanding af fysisk hårde og fællesskabsskabende
aktiviteter. Derudover skulle grupperne sættes mod hinanden samt en baggrund for
aktiviteter med nem overførselsværdi skabes.
Udførsel
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Aktiviteterne forgår inden for rammen af fire vigtige punkter en gruppe skal have i fængslet:
• Hurtighed
• Styrke
• Humor
• Sammenhold
Derudover testes og benyttes flere andre kvaliteter indirekte i aktiviteterne som f.eks.
lederskab, kreativitet og analytisk tilgang.
I bilagne kan aktiviteterne findes.
Disse aktiviteter blev udført bundet sammen to og to for at blive i tema samt give deltagerne
viden om hvordan en simpel ændring af de rent praktiske forudsætninger for en aktivitet kan
ændre aktivitetens karakter og udfald.

Aktiviteter	
  i	
  fængslet	
  
Disse aktiviteter bestod i at lave et fangekor samt et stomp nummer. Formålet med
aktiviteterne var at give en oplevelse af at deltagerne havde egen tid i fængslet og ikke var
overvåget. Samtidig gav det os som instruktører mulighed for at opsætte poster og klargøre
resten af gruppernes døgn.
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Selve	
  flugten	
  (adventurerace)	
  
Denne aktivitet skal give et billede af en hektisk
flugt og kickstarte at deltagerne nu er på egen
hånd.

Tid	
  
15:00-‐16:30	
  
Varighed	
   1	
  time	
  30	
  min	
  
Ansvar	
  
Jonas	
  

Adventurerace – der tager form som et escaperace

Materialer	
  
	
  
-‐4	
  kombinationslåse	
  +	
  kasser	
  
-‐4	
  nøgle	
  låse	
  (med	
  forskellige	
  nøgler)	
  
-‐4	
  bøger	
  (random)	
  +	
  koder	
  +	
  noteting	
  
-‐Fjernstyret	
  tank	
  +	
  labyrint	
  +	
  
magneter	
  
-‐Stige	
  +	
  4	
  rør	
  +	
  4	
  øser	
  med	
  hul	
  
	
  

Beskrivelse
Deltagerne er har besluttet sig for at flygte men er stadig låst sammen. Dog kun med en
enkelt hængelås som låser 4-5 deltagere på et hold sammen i en stor cirkel. Nøglen til hver
af de 4 hængelåse findes i 3 seperate kasser som er låst med en kombinationslås.
Kombinationen til at åbne kassen findes ved at løse løbet.
Sidste post:
4 kasser med hver sin kombinationslås på. På hver af kasserne står en regnestykke som i
formen ”Clue1 * Clue3 –Clue6 / Clue5 + Clue2 = ??? (eller tilsvarende)) Regnestykket løses
ved at finde talværdien for hvert af de seks poster og sætte ind i regnestykket. Regnestykket
skal så give et 4-cifret tal som bruges til at åbne kombinationslåsen. Kassen indeholder
nøglen til at låse et hold fri. Ved kasserne er et kort med placeringer af clues. Holdene skal
altså løbe tilbage til kassen hver gang, hvis ikke de kan huske hvor clues er.
Post1: Bog kode
En kode i formatet ”side-linie-bogstav” er bundet til et træ. I en afstand som kun netop kan
nås er bogen hvori koden skal læses. I En tredje afstand er et lille whiteboard (lamineret
papir) og en whiteboard marker. Det gælder nu for et hold om at strække sig sådan at man
kan nå alle tre ting og løse posten.

Post2: Labyrinten
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Der laves en lille labyrint på et gulv ud af papstykker. Ved posten står der en lille fjernstyret
tank som har påmonteret en magnet. Fjernbetjeningen er sat fast til gulvet, i en afstand så
man ikke kan se ind i labyrinten. Holdet skal strække sig sådan at én kan se ind i labyrinten
og guide vedkommende som har fjernbetjeningen. Tanken skal styre ind i labyrinten og
hente et clue, som sidder fast på noget magnetisk. I labyrinten er der 3 clues, men kun ét til
hvert hold.
Post3: Højt
Et clue ligger lige nøjagtigt højt nok i et træ til at man ikke kan nå det fra jorden uden at folk
skal klatre.
Post4: Klamt
Et clue ligger ude i åen nede i fugen. Alle skal altså med ud i skidtet.
Post5: Vådt
Klassikeren med et højt rør som skal fyldes med vand for at et clue kan frigøres. Røret skal
være sidde højt at man skal op på en stige for at hælde vand i. Beholderen som bruges til at
hente vand i, er selvfølgelig hullet som altid. Åbningen i toppen skal være så lille at man ikke
kan få hånden ned i den.
Post6: Værdi
Rundt på engen er placeret en masse forskellige symboler som alle har en værdi. Posten
består af et regnestykke med symbolerne, som nu skal løses.

Koder:
Hold1
Hold1

Hold2

Hold3

Hold4

Clue1

8494

8822

1642

1424

Clue2

1221

2412

8456

2245

Clue3

8352

1032

8492

8251

Clue4

2999

3335

2842

8569

Clue5

2913

9504

2892

3636

Clue6

1555

2533

2749

9968

Hold
Hold
Hold
Hold
Regnestykke 1+5-2+(4-3)-6
2-6+1+4-(5-3)
3+(5-)2-6+1+4 6-2+4-(1-5)-3
Kode
3278
1500
4663
2981
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Tilbage	
  til	
  livet	
  
16.00-23.30
Hovedpost	
  1	
  
Tema: Skaf jer noget dope
Sted: Ødsted
Hovedpost: Indbrud i et hjem
Beskrivelse:
Hovedpost	
  2	
  
Tema: Hvem kan du stole på?
Sted: Ravning:
Hovedpost:
Beskrivelse:
Hovedpost	
  3	
  
Tema: Hvem kan du stole på?
Hvor: Vingsted
Hovedpost: Hvem ejer zebraen orientering
Beskrivelse:
Gåden ”hvem ejer zebraen” omskrives til at omhandle 5 forbrydere, hvor man så skal
finde frem til den man kan stole på. Der findes 16 oplysninger om forbryderne og det
gælder så om at sætte udelukke alle andre. De 16 oplysninger sættes op i skoven som
o-løbsposter.
Hovedpost	
  4	
  
Tema: Tilkendegiv at du er tilbage på streeten
Hvor: Engelsholm
Hovedpost: Stå på et bestemt sted
Beskrivelse:
Det gælder om at finde frem til det hemmelige hangout og være til stede indtil det
bliver kendt at du er tilbage på streeten. Det er dog ikke lige til at finde det
hemmelige hangout.
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Ved ankomst hængder der et kort med 3 waypoints tegnet ind. Ved hvert af de 3
waypoints står en ledetråd som tilsammen udpeger det hemmelige sted. Deltagerne
skal stå her i mindst 5 minutter og får en besked når det er kendt at de er tilstede på
streeten.

Kriminel	
  status	
  	
  
Gangene skal begå en række kriminelle aktiviteter for at højne deres ”StreetCredability”.
Område:
• Tørskind grusgrav
De 4 gangs får hver deres ”hood”
Legen er en omskrevet faneleg. Der er placeret stoffer rundt i området som holdet kan samle
ind. Samtdig får holdene besked om leverance af stoffer ved en række droppoints. Det gælder
om for holdene at samle så mange stoffer ind som muligt. I midten af hooden er der en
illegal børs, hvor varer kan købes og sælges. Kurserne her går selvfølgelig op og ned
Politiet løber desuden rundt i området og bliver man fanget af dem skal man som hold afgive
alle sine stoffer.

Anholdelse	
  og	
  tilbage	
  bag	
  tremmer	
  
På vej tilbage fra aktiviteten ”Kriminel Status” overraskes deltagerne af en flok betjente, der
pågriber dem, visiterer dem og derved finder de drugs som de har på sig efter aktiviteten.
Deltagerne bliver derpå lagt i håndjern og ført tilbage til fængslet. Her bliver de bedt om at
aflevere alle de ting de ikke må have på sig. Derefter fotograferes de alle og bliver så ført
tilbage til cellerne hvor de skal overnatte.
På den måde sluttes forløbet og deltagerne ender hvor de starter. På samme måde
understreges pointen om at forbrydelser ikke betaler sig uden at det behøver at siges direkte.
Desuden er det en løsning på et praktisk problem, da der ellers mangler et sted for
deltagerne at overnatte den sidste nat.
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Bilag	
  
Bilag	
  1	
  -‐	
  Strafområde	
  
Strafområdet består af to dele en dynamisk aktivitet og en statisk aktivitet.
Den dynamiske aktivitet er til for at få lidt varme og energi i kroppen efter at være blevet
vækket. Den består af simple øvelser som kan tilpasses efter deltagerniveau.
Den statiske aktivitet er den egentlige straf og er opdelt i fire stationer:
a. Balance på et ben
b. Hugsidning på kasse
c. Planke
d. Løft af vandspand
• En trebuk med en trisse hængende ned fra midten som benyttes til at løfte en
tung vægt. I dette tilfælde en spand med vand.
Reglerne er simple, alle stationer skal være udfyldte hele tiden, dog må der skriftes så meget
man vil, bare skiftene foregår i løb og spanden med vand ikke rammer jorden. Tiden stopper
når fængselsbetjentene vurdere at straffen er forstået. Reelt stoppes tiden når vi kan se at
tempoet er dalet en del samt at evnen til at udføre aktiviteterne er faldet. Dette ses nemt på
f.eks balancen og planken.

Bilag	
  2	
  -‐	
  Interne	
  konkurrencer	
  
Hurtighed:	
  
Består af en stafet hvor et par (bundet sammen) skal passere følgende forhindringer:
a. Komandokravl under presenning
b. Over og under bukke
c. Balance på en bom
d. Op af en skrænt
e. Hive en armbolt (eller anden tung genstand) op til et mærke
f. Ned ad skrænten
g. Løb tilbage til start
Materialer:
Start linje, presenning, pløkker, balancebom, taljetræk, tung vægt, kæder, hængelåse
Styrke:	
  
Styrkeaktiviteten er opdelt i tre dele:
a. Bygge en A-buk og transportere to mand op ad en bakke på denne.
• Alle hold får udleveret tovværk og adgang til rafter. Holdet der først, bygger en
a-buk, transporterer halvdelen af holdet på denne op til et mærke og ned igen,
samt skiller a-bukken ad, har vundet.
• Man må bytte undervejs op og ned ad bakken, bare man ikke flytter a-bukken
ved det.
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•

Denne post klares lettest ved at holdet der står på a-bukken flytter sig fra side
til side således at benene på a-bukken kan flyttes et ad gangen uden vægt.
Dermed flytter størstedelen af vægten (personerne) sig ved at ”gå” selv og ikke
ved at blive trukket.
b. Flytte fliser på tid op ad en bakke
• Alle hold får et stk. reb samt en alm. fortovsflise. Denne skal hurtigst muligt op
omkring et mærke og ned igen.
• Man får 3 min til at beslutte sig for hvordan man gør det samt evt. binde rebet
om flisen. Dernæst starter kapløbet.
• Man må være så mange til at hjælpe som man vil.
• Denne post blev ikke udført pga. tidsmangel.
c. Fireholds tovtrækning
• Et kraftigt (meget tykt) tov samles i en ring og lægges ud omkring en pind, træ
eller lignende.
• Det hold som trækker, således at holdet diagonalt over for eller deres reb
halvvejs mod dets nabohold rammer pinden, har vundet.
• Taberholdet vælger derefter hvilket hold de vil bytte plads med, for at få
dynamik ind i legen.
• Her vinder man ved at være god til at vurdere hvilken retning man skal trække i
og ikke blot direkte væk fra pinden. Hvis man f.eks selv er ved at tabe kan man
trække direkte mod det svageste af sine nabohold, hvormed pinden
forhåbentligt rammer deres tov-del.
Humor:	
  
Under humor legede vi Margrethe-skål. Dette er en gæt og grimasser leg hvor de samme
sedler med hvad der skal gættes går igen. Legen er meget nem at tilpasse til forskellige aldre
da man kan skrive alt fra enkelte ord til lange sætninger på sedlerne. Man kan også gøre det
at alle deltagere skriver f.eks to sedler hver. Det er også nemt at tilpasse tema da sedlerne
kan skrives i en bestemt kontekst, i vores tilfælde kriminelle handlinger.
Legen løber i X runder. (legen kan tilpasses med flere eller færre runder, f.eks ”man må sige
tre ord”. (man må selvfølgelig ikke sige nøgleord fra sedlen)
1. Man må gøre og sige alt
2. Man må sige alt
3. Man må gøre alt
4. Man må sige et ord
5. Man må gøre en bevægelse
Legen forløber således at en fra hold 1 går på scenen og trækker en seddel. Der står en
situation som resten af hans hold skal gætte, når de har gættet den eller personen på scenen
melder pas trækkes en ny seddel. Dette fortsætter frem til at 1 min er gået. Når minuttet er
gået er det en person fra hold to der skal på scenen og har et minut. Når alle sedlerne har
været igennem lægges de tilbage i skålen og runde to begynder derfra hvor man var nået.
F.eks kan en person godt trække den sidste seddel i runde 1 midt under sin tur, derefter
fortsætter resten af tiden i runde 2.
Det anbefales at man i første runde ikke må melde pas samt at den seddel, der er ved at blive
udført når tiden gå, læses højt. Således får alle holdene hørt/set indholdet af alle sedlerne.
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Grunden til at man kan gætte det på en bevægelse eller et ord, er at man har set/hørt
indholdet af sedlerne flere gange før, samt at der er nogle bevægelser og ord der bliver
karakteristiske for den enkelte seddel. Dermed gør man ikke nødvendigvis legen sværere ved
at tilføje runder, da sedlerne dermed er lettere at gætte til sidst. Modsat vil en seddel være
svær til sidst hvis den er blevet meldt pas på flere gange tidligere.
Sammenhold:	
  
Denne post består af to dele: En klatre del og en lege del.
Klatredelen blev udført ved at der var opsat to helt identiske klatreruter i samme træ.
Dernæst blev to personer sat sammen med en snor. Det er vigtigt at denne snor meget nemt
falder af ved et evt. fald under katringen. De to personer skal nu klatre op uden at bryde
forbindelsen til den anden.
Ruten og snorens længde skal gerne være tilpasset således at den ene person flere gange
skal løfte eller sænke sit ben, mens den anden klatre.
Legen er en leg hvor man skal skabe alliancer. Banen består af en firkant hvor alliancerne alt
skal skabes via modsatte sider. (aldrig over et
hjørne)
Alliancen skabes ved at man fra hver sin side
løber ud og griber hinandens hånd. Inden i
firkanten står en person der kan stoppe
alliancedannelsen ved at fange personer. Hvis
man bliver fanget skal man gå tilbage og prøve
igen.
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Bilag	
  3	
  -‐	
  Tilbage	
  til	
  livet	
  
rev	
  fra	
  Mr.X	
  
Kære BROTHERS FROM ANOTHER MOTHER

Velkommen i friheden og til en verden, hvor fængslets besnærende
kæder og vægge ikke længere vil være en hindring for jer.

I er mine venner og venskab betyder alt i den verden vi er i, hvor
der ligger en kriminel handling bag enhver personlig gevinst. I er
det tætteste jeg kommer på en familie. Derfor har jeg gjort hvad
jeg kunne for at sikre mig, at I igen kan indtage jeres retmæssige
plads i den kriminelle underverden.
Vi er i en situation, hvor alle involverede kender indsatserne. Der
er mange der ikke ønsker jer her. Stol ikke på nogen og sørg for at
holde lav profil. Der er øjne og øre alle steder.
Nu hvor I har taget mod min hjælp ved jeg I har accepteret, hvad
der nødvendigvis følger herefter.
Jeg lader høre fra mig
Mr. X

”Øje	
  for	
  øje	
  og	
  arm	
  for	
  tand”	
  	
  
I den kriminelle underverden skal ingen forbrydelse mod mine
folk gå hen ustraffet. Derfor er det tid til at gøre regnskabet op.
Jeg har fået opsporet, at den anmeldelse der ledte til jeres
anholdelse blev foretaget fredag d.13.03 kl.19.03 på Vejle
Politistation.
Jeg har fundet frem til 6 mulige ”stikkere”. De var alle i Vejle
fredag d.13. Efter en hel del trusler fra min side har 4 af byens
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beboere indvilget i at afgive forklaring om, hvad der skete den
aften.
Kortet nedenfor kan I bruge til at finde frem til de 4
vidneforklaringer. Det skal hænge på præcis samme sted og i
samme stand når I har løst opgaven. Send mig navnet på den
skyldige, så får jeg ham/hende pløkket ned, så personen ikke
længere bliver et problem for os.

Mr.X Og husk "Revenge is a dish that tastes best when served cold.
Bandeopgør?	
  
Der vil være et stort bandeopgør i nærheden inden for kort tid. Men
jeg skal vide hvem der er klar på at være med.
For at tilmelde jer skal i derfor stille jer på et hemmeligt punkt
indtil i modtager en besked.
Det hemmelige punkt vil konstant være overvåget af mine folk og
jeg ved derfor om i står det rigtige sted.
I kan finde hjælp til hvor stedet er ved punkt 21, 27 og 29 på
kortet.
Mr. X
Hvem	
  kan	
  I	
  stole	
  på?	
  
Jeg har fundet frem til nogle personer som muligvis kan hjælpe jer.
Jeg har fået af vide, at det kun er den med en klovnetatovering
som I kan stole på.
Find frem til hvem det er I kan stole på ved
at finde sporene, der er spredt rundt i området
her.
Kortet nedenfor kan I bruge til at finde
sporene. Det skal hænge på præcis samme sted
og i samme stand når I har løst opgaven. Send
mig navnet på sms, når I har fundet navnet på
den I kan stole på.
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I skal vide følgende

1.
2.
3.
4.
5.

Der er flere bander som er spredt ud over et område med flere hoods
I hver hood bor der et bandemedlem
Alle drikker noget forskelligt
Alle ryger forskellige mærker cigaretter
Alle bandemedlemmer har 1 tatovering – kun den ene har klovnetatoveringen
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Gul

Blå

Rød

Grøn

Hvid

Nordmand

Dansker

Svensker

Englænder

Tysker

Vand

Te

Mælk

Kaffe

Øl

Kings

Cecil

Long

Prince

North state

Kat

Hest

Fugle

Zebra

Hund

Blood

Triple X

Krosnijk

Due Day

Creeps

José

Django

Vladimir

Big Gun

Jannik fra Junny
Beach

Tequila

Bloody Mary

Vodka

Giraføl

Tempt #9

Kings

Cecil

LA. Long

Prince

North State

Familiatatovering

Dødningehovede

Tribal-tatovering

Klovnetatovering

Pinuptatovering

Der er 5 huse.

Der er 5 bander, der lever i hver sit hood ved siden af
hinanden

Svenskeren bor i det røde hus.

Vladimir er fra Krosjnik-banden

Tyskeren har hund.

Jannik har en Pinup-tatovering

Danskeren drikker te.

Django drikker Bloody Mary

Der drikkes kaffe i det grønne hus.

Der drikkes Giraføl i Due day bandens-hooden

Det grønne hus ligger til et eller flere huse til
venstre for det hvide hus.

Due Days bandens hood ligger en eller flere hoods til
venstre for Creeps bandens hood

Manden, der ryger Long, holder fugle.

Bandemedlemmet, der ryger Long har en Tribaltatovering

I det gule hus ryger man Kings.

I Bloods hood ryger man Kings

Man drikker mælk i det midterste hus.

Der drikkes vodka i den midterste hood

Manden, der ryger Cecil, bor i huset ved siden

Bandemedlemmet, der ryger Cecil, bor i hooden ved
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af det hus, hvor der holdes kat.

siden af den hood, hvor bandemedlemmet med
Familia-tatoveringen bor

Nordmanden bor i det første hus.

José bor i den første hood

Man ryger Kings i huset ved siden af huset,
hvor der findes en hest.

Man ryger Kings i huset ved siden af hooden, hvor
bandemedlemmet med Dødningehovede-tatoveringen
bor

Manden, der ryger North State, drikker øl.

Bandemedlemmet, der ryger North State, drikker
Tempt #9

Englænderen ryger Prince.

Big Gun ryger Prince

Nordmanden bor ved siden af det blå hus.

José bor ved siden af Triple Xs hood

Man drikker vand i det hus, der ligger ved
siden af det hus, hvor man ryger Cecil.

Man drikker Tequila i den hood, der ligger ved siden
af den hood, hvor man ryger Cecil.
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Der er 5 bander, der lever i hver sit hood ved siden af hinanden

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Vladimir er fra Krosjnik-banden

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Jannik har en Pinup-tatovering

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Django drikker Bloody Mary
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Der drikkes Giraføl i Due Day bandens hood
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Due Days bandens hood ligger en eller flere hoods til venstre for Creeps bandens hood
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Bandemedlemmet, der ryger Long har en Tribal-tatovering
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)
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I Bloods-bandens hood ryger man Kings
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Der drikkes vodka i den midterste hood
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Bandemedlemmet, der ryger Cecil, bor i hooden ved siden af den hood, hvor bandemedlemmet
med Familia-tatoveringen bor

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

José bor i den første hood

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Man ryger Kings i huset ved siden af hooden, hvor bandemedlemmet med Dødningehovedetatoveringen bor

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Bandemedlemmet, der ryger North State, drikker Tempt #9
(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Big Gun ryger Prince
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(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

José bor ved siden af Triple Xs hood

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Man drikker Tequila i den hood, der ligger ved siden af den hood, hvor man ryger Cecil.

(opsat af FDF Seniorkursus Vork – nedtages senest 5/4/2015)

Drugs	
  
Når man er sluppet ud af fængslet har man brug for visse ting. En
af dem er de stoffer man har måtte leve uden i flere år. Desværre
har man heller ingen penge og må derfor stjæle.
Jeg har fundet et sted hvor der gerne skulle være nogle stoffer,
men de skal stjæles.
Find Mølkærparken 91a, der skulle gerne være nogle stoffer i det
vestlige hjørne.
Skriv til mig hvilke stoffer det er og tag én pose med jer.
Mr. X

Lege:	
  	
  
”Vogt jeres hood” (firkantet bane – en lille krans i hvert hjørne med
sten/bolde i. Legen løber i 5-10 minutter. Det gælder om at stjæle så meget coke fra de
andre som muligt og holde fast på sit eget.
“Russisk Roulette” En vælges til at være i midten. Resten af deltagerne danner en
rundkreds og stiller sig rundt om midterpersonen. Personen lukker øjnene og “tikker” dvs.
Siger tik-tik-tik. Hvis den i midten siger ”skift” skal bolden skifte retning. Imens sender
deltagerne en bold rundt mellem hinanden i den rækkefølge de står i. På et tidspunkt siger
personen BANG og den som har bolden, når bolden siger BANG har tabt og skal ligge sig ned
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på jorden. Nu skal de andre igen sende pistolen rundt mellem hinanden mens
midterpersonen tikker videre, men dem der står ved siden af den døde skal nu træde over
denne før de kan give bolden videre. Legen fortsætter på samme måde indtil der er en som
har vundet.
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