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Indbydelse
Den står på sult, sved og salte tårer, når
Vork Ekspeditionen langt om længe vender
tilbage. I årets ekspedition bliver der fokus
på særprægede udfordringer og enestående
konkurrencer, der skiller kvindelist fra mandlig
råstyrke. Hvis du besidder begge dele,
kan du måske ende som vinder af Ekspeditionen.
Igennem inspirerende strider presser vi dig
og holdånden til det yderste. Til gengæld får
du en oplevelse for livet og en masse gode
ideer til konkurrencer, der kan bruges i alt
fra lejrbål til natløb.
Er du frisk på dit livs udfordring så skriv Vork
Ekspeditionen på din tilmelding.
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Koncept
Vork Ekspeditionen er en udfordringsgruppe, hvor der dystes i to hold, drengene mod
pigerne. Der dystes om alt lige fra lejrplads og mad til toiletbesøg og andre goder.
Samme udgangspunkt
- Første dag blev alle deltagerne bedt om at tage præcis samme mængde tøj på, samt
vælge 8-10 ting i en modstanders taske, som personen måtte medbringe til lejren.

Dyste og pointkort
- De første døgn, var alle dyste opdelt i to grupper - drengene mod pigerne. Præmien var
kort, der gav adgang til toiletbesøg, en tur i tasken eller et bad.
Ø-råd
- Hver aften blev der afholdt ø-råd. Hver gruppe, skulle stemme på den person i
gruppen, de helst så som leder. Denne person var nu leder af gruppen det næste døgn,
og skulle træffe beslutninger på godt og ondt., samt at stå for mægling i
tvivlsituationer.
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Gruppernes døgn
- På gruppernes døgn var der løbende konkurrencer i et helt døgn. Deltagerne fik at vide
hvilken kategori der blev dystet i og hvor mange deltagere de forskellige dyste
krævede. Det var nu op til deltagerne at disponere hvem der ville sove hvornår.
- Præmien for at vinde dystene, var farvede bolde, der kunne bruges i en auktion.
- Døgnet sluttede af med en auktion, hvor holdene kunne byde på slik, sodavand og
nogle specielle kort. Kortene gav fordele i finalen og kunne enten sætte en anden
deltager ud af spil eller give en personlig fordel.
Finalen
- I finalen blev spillets regler ændret, så nu kæmpede alle mod alle. Kortene fra
auktionen skulle holdlederen fordele, da kortene nu var personlige.
- Der blev nu dystet i de discipliner, der var blevet gennemgået i gruppernes døgn. Til
sidst blev der kåret en vinder. Vinderen var den der tilsammen havde vundet flest
individuelle dyste.
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Dyste
Stubbeståning
Simpel udholdenhedsopgave. Alle deltager stiller sig på en stub. Deltagerne får flere handicap
undervejs, som at miste det ene ben. Sidste mand stående vinder.

Madpakkeløb
Stafet
Tårnet i Hanoi
Logik opgave udført som stafet.
Stafetkomponenten gør løsningen mere kompliceret, såfremt der ikke er indbyrdes forståelse
for hvordan opgaven løses. Opgave og løsning findes på wikipedia, her:
http://da.wikipedia.org/wiki/Hanois_tårn.
Planke med kop
Planke, hvor man har en kop vand stående på ryggen. Bliver man træt, vælter koppen.
Kodestaffet
”Banen” består af 10 pæle, hvorpå der findes en nøgle og et skilt med et tal fra 0-9.
Der udleveres en kode (Vork). Ved at tage de tal i alfabetet som hvert bogstav tilsvarer (22 15
18 11) og finde tværsummen af disse tal fremkommer løsningen (3). Nøglen ved løsningen
åbner den første lås og frigiver et luftgevær.
Der udleveres endnu en kode (Ekspeditionen) som kan løses på samme måde (5 11 19 16 5 4 9
20 9 15 14 = 623 = 11 = 2) og nøglen ved dette tal frigiver hagl til geværet.
Det gælder nu om først at “nedskyde” 5 “fugle” placeret i buskadset.
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Skovskidder-pinde-sidning
Alle deltagerne sidder op ad væggen, med benene i 90 grader. Tværs over lårene ligger en
lægte. Sidste hold med en mand stående, vinder.

Krydsstaffet med bål
Opgaven tager udgangspunkt med gårdspladsen i centrum (et vejkryds kan også anvendes).
Opgaverne på vejene der krydser centrum er identiske, så opgaven udføres som en ”stafet”.
Hvert hold deles i to, som må løbe i enten retning 1 eller 2.
I retning 1 møder holdene x stykker farvet papir med et bogstavet tegnet på. I retning 2
møder holdene ligeledes x stykker farvet papir med forskellige ting på, fx en ske, brænde mm.
Opgaven løses ved at parre farverne på papiret, så et gult papir med et B og et gult papir med
brænde på er et match, mens et rød stykke papir med et Y og et rød stykke papir med en ske
på ikke er et match.
Når alle materialer er indsamlet skal holdene hurtigst muligt tænde et bål, smelte nøglen ud af
sterinformen og åbne kassen med ”pointkort”.
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Kæmpegynge
En plade med anker og træktov i hvert hjørne hænges op i en firebuk, dog ikke mere end 30
cm over jorden (husk at beregne at afstanden mindskes når der kommer en person på
pladen).
En deltager lægges på maven på pladen og det er nu holdets opgave at styre personen (der
svinger frem og tilbage) til at kunne stable det højeste tårn af dåser.
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Gruppernes døgn
Klassisk FDF
 Brænd en snor over hurtigst
 Spaghetti knob
o Lav så mange knob af spaghetti
som muligt
o På tid
 Byg en 3-buk
 Hold et bål kørende i et døgn
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Leg








Logik






Kluddermor om rafte
o Et langt (gerne tungt) reb vikles omkring en rafte
o En deltager fra hvert hold bindes for enderne af rebet og skal nu løse knuden
o Motivation: point spredt i terrænet
Sorte pinnociokugler
Transporter vand med tampon
Kæmpe spis-æble-find-lakrids-i-vand
Oreos på vindue
Banan-kroket
Is curling
Byg en legofigur
Building bricks med regnestykker
Sorter ting efter vægt
Hvor mange bjørne er der?
Kom ud af snoren

Tons
 Balancebom med balje
 Trillebørrally med perleplade
Udholdenhed
 Drikke mest vand på tid¨
 Balancebom
 Hold fødderne i koldt vand
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Mad


Fange fisk med hænderne
i et bade bassin. Sprætte dem,
op, rense dem og sømme dem
fast på en planke. Stil dem op
af bålet til de er færdige.
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Finalen
Udholdenhed
 Hold et glas vand i udstrakt arm
?



Gå to runder med færrest distance

Tons
 Ispindestaffet med regnestykker
o Tallene fra 1-99 skrives
o med rød og blå på ispinde.
o Rød er plus, blå er minus.
o Det gælder om at få et tal mellem 32-36.
Viden
 Musikquiz
Leg


Slå med terning og find tal – stafet

Logik
 Hvem ejer zebraen?
Klassisk FDF
 Afstandsbedømmelse
Uden nogen hjælpemidler.
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