
 

Kompendium  
Vorks Specialstyrker 

Seniorkursus Vork E17 

 
 
Kære Specialstyrker 
Tak for et fedt efterår! I dette kompendium har vi samlet de bedste aktiviteter fra 
ugens program! Det er lege og aktiviteter som især er målrettet unge, men som 
sagtens kan tilpasses situationen/målgruppen. 
 
Skriv endelig, hvis I har spørgsmål! 
 
Bedste hilsner fra Anton, Stine og Anna 
 
 
 
 



 

Tømmerflådeløb 
 
Beskrivelse: aspiranterne skal få skilt deres tømmerflåde ad – desværre er de forskellige 
afleveringsdepoter spredt ud over Vork. Ved hvert depot vil der være en post, som 
aspiranterne skal løse for at kunne aflevere de pågældende materialer. Efter at have løst 
posten vil deltagerne få oplyst hvor lang tid de har til at nå frem til næste depot. Hvis de ikke 
når det, vil tiden blive trukket fra den tid de har til at løse posten. Hvis posten ikke kan løses 
inden for tidsrummet, må deltagerne gå videre til næste depot og materialerne skal 
medbringes rundt på Vork resten af dagen. 
 
OBS: Tømmerflåden skal medbringes hele tiden og må aldrig blive sat ned. 
 
Formål: “sjov” måde at rydde op på samt dummetons. Deltagerne skal stadig kunne løse 
logiske opgaver på trods af fysisk og tidsmæssigt pres. Fordel at disponere over gruppens 
kræfter – hvem er god til hvad? 
 
Poster: 
Depot 1: Søen 
Deltagerne får udleveret tømmerflåden, hvis de når at løse færdighedsregningen inden x 
min. Deltagerne skal selvfølgelig have tømmerflåden uanset hvad, så hvis de ikke når det, 
får de bare en ”mine” som de skal bære under hele løbet (hvis de får afleveret alle 
materialer, skal de gå rundt med den hele dagen). 
Tid til næste depot:  
 
Depot 2: Engen  
Deltagerne får lov til at aflevere alt reb, hvis de når at løse bynavnegåden inden x min. 
Tid til næste depot: 
 
Depot 3: Shelterne 
Deltagerne får lov til at aflevere alle padler, hvis de når at løse en sudoku inden for x min. 
Tid til næste depot: 
 
Depot 4: For enden af bakken  
Deltagerne får lov til at aflevere alle rafter, hvis de når at løse løbeopgaven på bakken inden 
for x min. En masse tal fra 1-25 er spredt ud over bakken (de laveste tal er primært placeret 
nederst, men ellers vilkårligt) og det gælder nu for deltagerne om at samle 5 bunker af 
nøjagtigt 100 point hver. Bunkerne skal altid være ens og hvis summen bliver over 100, 
rundes op til nærmest 10 (110, 120 osv). Dette er selvfølgelig gældende for alle bunker. 
Tid til næste depot: 
 
Depot 5: Hestebakken 
Deltagerne får lov til at aflevere alle tønder, hvis de når at komme igennem minestrygerfeltet 
inden x antal min. 
Tid til næste depot: 



 

Sænke slagskibe 
 

 
 
 
Materialer: 

- Min. Ét sæt walkie talkies 
- 52 pløkker (26 pr. Hold) 
- 80 m rød muresnor (40 m pr hold) 
- 20 mælkekasser eller lignende (9 pr hold) 
- En god bunke strips 
- 2 liv pr. Deltager (eksempelvis et armbind - sorte sække) 
- 2 Fødselsdagsflag 
- Sløringscreme og camouflagetøj 

 
Omgivelser:  
Udendørs med rigeligt plads til at snige på. Spillepladerne skal kunne placeres således at 
man ikke kan se fra den ene til den anden. 
 
Deltagere: 
8 til 20 deltagere - 2 instruktører 
 
Alder: 
Væbnere, Seniorvæbnere, Seniorer og Ledere 
 
De 4 B’er: 
Belysning, Baggrund, Bevoksning og Bevægelse. 
 
 
 
 
 



 

Spillet 
Deltagerne deles op i to lige store hold som begge laver en spilleplade på 6x6 felter af snor 
der spændes ud mellem pløkker, som vist til højre. I et hjørne placeres et flag som markere, 
at til højre er der bogstaver og opad er der tal. Spillepladerne laves så langt fra hinanden at 
man ikke kan se fra den ene til den anden, og allerbedst er det hvis de kan placeres på hver 
side af en bakke. Derudover laver hvert hold 4 ”slagskibe” ud af hhv. 4,3,2 og 1 
mælkekasser. Disse placeres frit på spillepladen. 
 
Hvert hold udnævner nu en ”sergent”/leder som spiller ”sænke slagskibe” mod den anden 
via walkien. Resten af deltagerne er soldater og må snige sig ind på modstandernes 
territorium og forsøge at aflure spillepladen for derefter at løbe tilbage til generalen og 
forsøge at hjælpe ham/hende. Mellem de to spilleplader aftales der en usynlig grænse som 
markerer overgangen til fjendens territorium. Bliver man pågrebet i fjendeland aflevere man 
sit liv (armbind) og skal tilbage og hente et nyt ved basen.  
Spillet vindes ved at udrydde modstanderholdets slagskibe eller når halvdelen af 
modstanderholdets soldater er døde. 

 

 
 
 
 

Cluedo 
Ganske simpelt var der oprettet en Facebook-gruppe for gruppen, her kunne instruktørerne 
finde billeder af deltagerne og på den måde have deltagerne til brikker i selve spillet.  
Selve spillet Cluedo og regler kan finde her: https://en.wikipedia.org/wiki/Cluedo  
Design osv. kontakt Anton. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluedo


 

 
Aktiv rengøring (pyramiden) 

Deltagerne har tjanser, men desværre ingenting at gøre rent med. Derfor skal de 
som udgangspunkt gøre rent med deres tøj og tunge. Dog har de mulighed for at 
“tjene” rengøringsartikler ved at udføre de fysiske aktiviteter som står listet under 
“pris”. Prisen er den samlede pris for hele gruppen. 
 Pris Ting til rengøring Ting til borddækning Tid 

Niveau 1 50 burpees Sæbe Tallerkner 10 minutter 

 3 km løb Toiletrens Knive  

 200 mavebøjninger Fejebakke Gafler  

Niveau 2 300 armbøjninger Toiletpapir Glas 10 minutter 

 60 reaktionsøvelse Madamposer Kander  

Niveau 3 200 rygbøjninger Håndklæder (Skeer) 10 minutter 

 1000 squat Spand   

Niveau 4 120 englehop Klude  10 minutter 

 330 rygstrækker Gulvklud   

Niveau 5 16 minutter planke Kost  7 minutter 

Niveau 6 Over raften Gulvskrubbe  5 minutter 

Niveau 7 

Gentage alle øvelser 
med undtagelse af 1 
valgfrit niveau Hemmelig   

Niveau87 Klappe i 2 minutter Dessert   

 
 



 

Billund o-løb 
O-løb og gemmeleg i samme aktivitet. Aktiviteten går ud på at man som hold eller 
individuel, når at finde flest mulige O-løbs poster på en bestemt tid, uden at blive 
fundet af de andre deltager. Alle deltager får et individuelt nummer i panden, og hvis 
modstanderne ved mål, kan sige hvilket numre de andre personer på holdet eller 
individuelt havde i panden, er man blevet fundet.  
 
Man kan lave flere variationer af løbet, alt efter hvor svært det skal være. Man kan 
enten på forhånd have tegnet posterne ind, eller for at gøre det svære oplyse om 
hvor der er et kort over posterne, så man selv skal tegne posterne ind samtidig med 
at man skal passe på man ikke bliver fundet. OBS. vælger man at de selv skal tegne 
posterne ind, skal man gøre så man forskellige steder kan se posterne, så alle kan 
være aktiveret på samme tid. 
 
Hvis man laver aktiviteten i hold, kan man gøre løbet svære, ved at hvert enkelt hold 
tilsammen har et helt kort siddende på hinandens rygge. Ved at have kortet 
siddende på ryggen for alle lov til at navigerer og finde vej, da man jo ikke selv kan 
finde vej med kortet siddende på ryggen.  
 
O-løbs posterne kan enten være o-løbs skærme med klippetænger på, gåder, en 
kombination af tal og bogstaver, spørgsmål eller noget helt femte, dog skal man 
kunne kontrollere ved mål at de har været ude ved posten.  
 
Materialer: 

- Tal til panden (de skal være lidt store så man kan se dem) 
- Kort 
- Poster 
- Refleksveste (hvis det er mørkt) 
- Tuscher til hvis deltagerne selv skal tegne posterne ind på kortet 

 

 
 
 


