
  

Antal deltagere 

 
4 - 15 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
1 pr. 4 børn 

Rammer 

 
Et stort rum 

 

 
Materialer 
En gammel kuffert, Tuscher, Rundstok, Sav, Ståltråd, Paptallerkner, Gaffa, Snor, Elastikker, 

Perler, Spisepinde, Syltetøjslåg, Karton, Engangskrus, Elastikker, Bagepapir, Ris (ukogte), Stort 

hvidt karton, Udklædning til Moster Magda. 

Forberedelse 
Kufferten skal pakkes: 

Der skal laves en prototype af hvert instrument.  

Desuden skal der laves en beskrivelse af alle de sange, der skal fremføres.  

Eksempelvis en citron og et billede af nogle voksne, der griner: “Vi vil ha’ voksne, der griner”.  

Lav 3-4 sange, med tilsvarende antal instrumenter, og put alt dette i kufferten.  

Mødebeskrivelse 
Moster Magda har fundet sin gamle musikkuffert på loftet. Vi skal åbne den op, og spille 

Moster Magdas greatest hits, med hjemmelavede instrumenter. 

Aktiviteter 

Der trækkes én sang ad gangen – med et tilhørende instrument. Nu skal vi bygge instrumentet og 

fremføre sangen. 

"Vi vil ha' voksne der griner". 

Der skal laves ét sæt claves pr. barn, som sangen skal fremføres med.  

"Musen Hannibal" 

Hånd-dreje-tromme. En paptallerken med en snor på hver side, fastgøres for enden af en rundstok. 

I enden af hver snor, fastgøres en perle. Når man drejer rundstokken mellem sine hænder, vil 

perlerne ramme paptallerkenen og lave en "trommelyd". 

"Hej med dig" 

Der skal laves rasleæg af papkrus, madpapir og elastikker eller tape. Kruset fyldes med ris, 

madpapir sættes på toppen og fastgøres med elastikker. Sørg for at det sidder godt fast! 

"Nu går solen sin vej"  

Der skal laves en guitar af marmeladelåg og elastikker. Et lille gribebræt laves af pap og tapes på. 



  

Antal deltagere 

 
4 - Uendeligt! 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
1 pr. 4 børn 

Rammer 

 
Over alt 

 

 
Materialer 
Papkasser, dimser, dutter, lim, skraldesække, sølvpapir, gaffa, tape, limstift, perler, tuscher, 

strips, flasker, sugerør, karton, og andre ting, der kan limes på en sej robotdragt! 

Forberedelse 

- Der laves prototypekostumer, inden børnene kommer. Alle lederne er klædt ud som 

seje robotter!  

- Et materialebord laves klart. Det skal være  nemt for børnene at hente og bruge 

materialerne. 

- Ét bord er lim-bord. Det er her, man sviner ... 

Mødebeskrivelse 
Vi skal lege robotter!  

Først skal robotterne bygges. Dette gør vi af alle de sjove ting, som lederne har fundet!  

Papkasser, dimser, dutter, himstregimser, osv.! 

Herefter skal vi lære at være robotter.  

Dette kan foregå gennem sang og øvelser.  

Aktiviteter 

Byg en robot 

Alle får en papkasse hver. 

Denne gøres klar, ved at skære 

et huller til hovedet og til 

armene. 

Herefter skal vi have sat 

knapper, antenner, dimser, 

dutter, himstregimser, osv. osv. 

på vores seje robotdragter. 

Robotsortering 

Denne robotleg handler 

sortering af robotterne i 

forskellige kategorier.  

Stil jer i en rundkreds og få en 

leder til at være ”opråber”.  

Så siger han f.eks. ”Alle dem 

med orange knapper” 

Hvis man har en orange knap 

på sin robotdragt, skal man så 

gå ind i midten.  

Find selv på flere kategorier. 

Robotsanglege 

Vi skal lære at bevæge os som 

robotter.  

Find et par gode sanglege – 

evt. et par stykker fra M&L.  

Lær fakterne og gør dem 

”robotagtige”. Meget stive 

armbevægelser – do the robot 

dance!  

Tilføj selv biplyde efter behov.  

God fornøjelse! 



  

Antal deltagere 

 
1 - 20 

Afviklingstid 

  

1 time 

Antal ledere 

 
1+ 

Rammer 

 
Inde eller i en skov 

 

 
Materialer 
Hvad der findes i kredshuset eller ude i naturen, Pynte/hyggeting til indenfor i hulen 

Forberedelse 
Hvis det skal bygges udenfor skal et område afsøges forinden. Hvis det er indenfor skal der 

egentlig ikke forberedes så meget, andet end at finde materialerne frem. Husk at give besked 

til forældrene, hvis mødet afholdes et andet sted end jeres sædvanlige mødested. 

Mødebeskrivelse 
Alle har prøvet at bygge huler før og alle børn elsker det. Hvorfor? Måske fordi det at skabe 

rum til sin egen lille verden er vigtigt, måske fordi der er noget hyggeligt ved at krybe 

sammen, måske fordi der er noget særligt ved at bygge noget, måske og formentlig også 

noget helt fjerde. Alle har et hulemenneske i sig og det skal frem, når tumlingene skal bygge 

deres hyggeligste, sejeste og helt egen hule.  

Mødet starter med at snakke om hvordan tumlingehulen kan blive en hule for alle, hvor der 

er plads til alles ideer og hvor alle hjælper hinanden. Mødet slutter med at spise kiks og 

drikke saft i den nybyggede hule. 

Aktiviteter 
Der er en fælles aktivitet at få bygget hulen, men det skal være en hule, der rummer alles 

input, som alle har ejerskab i. 

Pynt til hulen 

Find nogle fine ting at pynte 

hulen med. Det kan f.eks. være 

lyskæder, bamser eller hvad i 

lige kan finde. 

Tumlingene kan også finde 

blomster, grankogler eller 

andre fine ting i naturen, som 

hulen kan pyntes og indrettes 

med. 

Skilteproduktion 

Et godt navn til hulen kan 

skabe en fælles identitet og 

forstærke følelsen af en lille 

tumlingehuleverden væk fra 

den store verden. 

 

Overnat i hulen 

Lav hulebyggemøde over en 

weekend og overnat i hulen 

sammen - det er den 

ultimative drøm at få lov at 

flytte ind i hulen og bo rigtigt i 

den. 



  

Antal deltagere 

 
8 - 25 

Afviklingstid 

  

1 time 

Antal ledere 

 
3 

Rammer 

 
Inde 

 

 
Materialer 
Gennemsigtige plastikkrus, pynt til drinks, forskellige juice/grenadine/farve, aviser, musik og 

anlæg, diskokugle, udklædning til danser, bord, stor gryde, kogeplade/blus, popcornskerner, 

olie, plastik til under bordet 

Forberedelse 
Huske at informere børnene om at tage deres sejeste festtøj på til dette møde samt handle og 

gøre klar/pynte til festen 

Mødebeskrivelse 
Børnene bydes velkommen til FedesteDiskoFest (FDF). Mødet starter med et besøg af en 

kendt danser. Efterfølgende bydes børnene på nogle drinks, som de selv er med til at pynte. 

Derefter afholdes popcornskamp og til sidst danses der avisdans 

Aktiviteter 

Besøg af en "kendt" danser 

En leder klæder sig ud som 

danser og lærer børnene seje 

moves til dansegulvet. Fx plukke 

æbler, microwave/huset, 

græsslåmaskinen, moonwalk, 

ormen, osv. 

Popcornskampen 

En gryde med popcornskerner 

placeres på et bord i midten af 

rummet. Plastik placeres på 

gulvet rundt om bordet. Når 

popcornene begynder at poppe, 

gælder det for børnene om at 

fange popcornene enten med 

munden eller i et krus. 

 

Avisdans 

Børnene får udleveret to 

dobbeltsider af en avis. Legen 

fungerer ligesom stopdans, men 

når musikken stopper, skal 

børnene skynde sig op på deres 

avis. Den der ikke når at komme 

når det eller er den sidste til det, 

dør. For hver gang musikken 

stopper, skal man folde avisen 

sammen på midten inden man 

stiller sig på den. Sådan 

fortsætter legen indtil der kun 

er en person tilbage. 



  

Antal deltagere 

 
4 - 12 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
4 

Rammer 

 
Starter inde -  

slutter ude 

 

 
Materialer 
Aviser, tomme køkkenruller, husholdsningsfilm, elastikker, papir, kuffert, (reb) 

Forberedelse 
Finde en gæsteleder, lave clue og lægge materialer klar. 

Mødebeskrivelse 
Børnene skal lære at blive de bedste spioner. De skal udvikle deres egne gadgets og udvikle 

evner til at begå sig, som de tophemmelige spioner.  

Mødet starter ud med en intro, hvor en god professor kommer og fortæller at superskurken 

har stjålet slikkanonen. Denne kanon bruges normalt til at lave slik, men kan indstilles til at 

tilintetgøre alt slik i verden! 

Først laves alle de fede gadgets, og derefter finder de superskurken. 

Overvej at få en gæsteleder til at lege skurk.  

Aktiviteter 

Lave avis-forklædning 

De skal klippe huller i en avis til deres 

øjne, så de kan holde øje med folk 

uden at blive opdaget.  

Afprøves herefter og sikrer sig at 

hullerne passer.  

Lave kikkert. 

Laves ud af tomme køkkenruller, hvor 

der sættes husholdningsfilm for enden 

med en elastik. Derefter klistres et 

stykke papir rundt om som kan "dreje", 

hvilket giver effekten af, at kikkerten 

kan zoome.  

Skrive hemmelige beskeder 

Børnene skal skrive en besked på noget 

almindeligt hvidt papir med citron. Når 

man varmer papiret op med en lighter, 

kommer skriften til syne (lederen står 

for ilden!) 

Træn din spionevner 

Lav Simon siger, hvor de skal dukke 

sig, hoppe, springe til højre og andre 

gode evner.  

Følg efter én leder uden at blive set. 

Lær at være usynlig. 

Gør spionerne terrængående ved at 

lade dem vandre gennem en busk. 

Ledetråd 

Der kommer en ledetråd! Det står på 

et blankt stykke papir (mon de gætter, 

de skal varmes op?). På papiret står 

der, hvor skurken sidst er set.  

På vejen dertil finder de hans handske 

(så de kan udpege ham i mængden) 

Skurken går rundt på stedet med en 

kuffert og ser skummel ud. Han går og 

holder øje med om han bliver forfulgt.  

Der ligges op til, at de skal have fat i 

kufferten, uden at han ser det. Det 

kan gøres ved at nogle lave 

afledningsmanøvrer.  

Afslutningsvis kan skurken evt. bindes 

til en stol. 

Professoren kommer og tager imod 

kufferten og belønner med noget slik. 



  

Antal deltagere 

 
5 - 50 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
3 

Rammer 

 
Over alt 

 

 
Materialer 
Ikke udfyldte bankoplader, præmier (ting til genbrug), kuglepinde, ting fra kredsens 

materialerum 

Forberedelse 
Der skal indehentes materialer til at finde ud af de forskellige numre i banko. 

Mødebeskrivelse 
Mødet starter med at piltene skal lave sin egen banko plade med 15 valgfri numre. Plader 

skal dekoreres så de bliver rigtig pæne. Piltene skal finde på 3 måder hver hvor man kan 

finde frem til et tal. Lederne skal sætte rammen, fx kast med æg og tælle fod, trille en bold, 

holde en tændstik i så mange sekunder som muligt, hvor mange hop på 10 sek. 

Så bliver der afholdt bingo hvor piltene sammen med lederne finde numrene gennem de 

forskellige aktiviter. 

Som præmier kan hver pilt tage en ting med der skulle til genbrug, skal være pakket ind. 

Variationer: 

Som alternativ kan man korte ned til 50 numre fremfor 90 og starte forfra hver gang tallet 

overgår 50 fx hvis det bliver 52 bliver tallet 2. 

Man kan også bruge ”normale” bankoplader



  

Antal deltagere 

 
5 - 50 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
1 pr. 5 børn + 1 

Rammer 

 
Tørvejr 

 

 
Materialer 
Man skal lave en lille gave: 

Dette kan f.eks. være en perleplade, en badges eller noget til FDF skjorten.  

Til indbarkningen af gaven: 

Gavepapir, bånd og tape 

Ingredienser til en lagkag: 

Lagkagebunde, piskefløde, kagecreme, banan, syltetøj, krymmel, flormelis, lagkagelys 

Til 5 poster: 

Besnøringreb, klodser til stabling, elastik med 4 snore, ting til huskeleg, viskestykke , March 

og lejr, nogle kort til gæt- og – grimasser.   

Til oppyntning af lokalet: 

Balloner, serpentiner og flag  

Forberedelse 
Opsættelse af poster, indkøb til lagkager og forberedelse af lagkagecrem. 

Mødebeskrivelse 
På dette møde fejer vi alle piltenes fødselsdag en gang for alle. Først laver piltene en gave 

som de dernæst pakker ind. Her efter indeles piltene i hold af 5-6 personer, som de skal ud på 

lagkageløb (de 5 poster) med, hvor ingredienserne til kagen samles ind. Imens bliver en leder 

tilbage og pynter lokalet flot op. Når holdene kommer retur med deres ingradienser laver de 

sammen en lagkage. Når alle holdene er færdige med at lave hver deres lagkage, synges der 

en fælles fødselsdagssang hvor man f.eks. kan synge ”Alle har fødselsdag og det har de jo og 

det er i dag……”. Der efter puster alle på hvert hold lysene ud på deres lagkage, åbner deres 

hjemmelavet gave til sig selv og spiser derefter lagkagen. 



  

Antal deltagere 

 
4 - 25 

Afviklingstid 

  

1 time 

Antal ledere 

 
2 

Rammer 

 
Over alt 

 

 
Materialer 
Lavalampe: Vand, bagepulver, eddike, cola light, mentos, gennemsigtig plastflaske, 

vegetabilsk olie, frugtfarve, brusetablet 

Slim: Kartoffelmel, vand, frugtfarve 

Slukke lys: 1 kande, 1 fyrfasdslys, 1 glas, bagepulver, eddike 

Forberedelse 
Find alle materialer frem og stil dem klar, evt. lav det i forskellige stationer, som man kan gå 

rundt til. Mindst 1 leder pr. post. 

Mødebeskrivelse 
Find din indre nørd/kemiker frem, når vi leger med eksperimenter du kan lave med ting du 

allerede har i køkkenskabene 

Aktiviteter 

Lav en lavalampe 

- Fyld en fjerdedel af 

flasken med vand. 

- Hæld olie i, til flasken er 

næsten fuld. Vent, til 

vandet og olien er adskilt. 

- Tilføj seks dråber 

frugtfarve. Farven falder 

gennem olien og blander 

sig med vandet. 

- Skær brusetabletten i 

fem mindre stykker og put 

et af stykkerne i flasken. 

Nu begynder det at boble. 

Lav slim 

Bland kartoffelmel og 

vand til et passende 

blandingsforhold, evt. lidt 

frugtfarve i. 

Leg med slimen, form det, 

kast med det. 

Cola og mentos fontæne 

Åben colaen og put 

mentos i og se, hvad der 

sker :) 

Leg evt. med størrelsen på 

flaskehalsen og se, hvad 

der sker, når man gør den 

større eller mindre. 

Et lignende forsøg er, hvor 

man bygger sin egen 

vulkan og bruger 

reaktionen mellem natron 

og eddike til at skabe 

lava. Put frugtfarve i for 

ekstra effekt :) 

Sluk lys med bagepulver 

og CO2 

Bland bagepulver og 

eddike i kanden. Det 

danner CO2. 

Tænd lyset og stil det ned 

i glasset. 

Hæld nu den usynlige 

CO2 udover lyset, der går 

ud. 

Det lyder simpelt, hvilket 

det også er. Men effekten 

af den usynlige væske, der 

virker som magi for 

mindre børn er ikke til at 

tage fejl af. 



  

Antal deltagere 

 
2 - 100 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
1+ 

Rammer 

 
Over alt 

 

 
Materialer 
Gamle uniformer, eyeliner, fane, højtaler, bibel, 

Forberedelse 
Tag gamle uniformer på 

Mødebeskrivelse 
Lederne er klædt ud i gamle uniformer når mødet starter og alle væbnere skal have skjorten 

knappet helt op og ned i bukserne. Herefter forklares at vi er i 1902, hvor FDF startede og 

dengang var der kun drenge i FDF, hvorfor alle skal have skæg med eyeliner.  Vi starter med 

en sang (gerne en gammel en), der synges stående og lederne må gerne rette på børnenes 

holdning og sangteknik. Herefter starter aktivitet 1-3 se nedenfor:   

Afslut gerne med kort snak om at det altså var starten på FDF i 1902 med Holger Tornøe og 

Ludvig Valentiner og at FDF heldigvis er blevet meget sjovere siden. "Det er jo bare noget vi 

leger" 

Aktiviteter 

Fane 

Væbnerne skal lære at gå 

korrekt med fane efter 

reglementerne (opfind 

nogle, hvis I ikke har nogle i 

kredsen). Herefter skal de 

marchere lidt rundt. 

Bibellæsning 

Der læses op fra et vilkårligt 

sted i bibelen, gerne med 

kedelig og monoton 

stemme. Herefter skal 

væbnerne stilles forskellige 

spørgsmål om teksten som: 

Hvad skete der? Hvorfor 

skete det? Osv. 

Kaptajn Jespersens 

Morgengymnastik 

Afspil denne: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZzH8KcWLgCA og 

alle laver gymnastikken som 

anført. For at passe ind i 

temarammen må lederne 

gerne rette på væbnerne. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzH8KcWLgCA%20
https://www.youtube.com/watch?v=ZzH8KcWLgCA%20


  

Antal deltagere 

 
10 - 30 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
3-4 

Rammer 

 
Ude 

 

 

Materialer 
Rundboldremedier, 4x klam mad (eks.: Jakabov, forloren hare på dåse, roulade, sardiner, 

pølser på glas, surstrømning), stafetmad (eks.: choko-kiks, cola, flødeskum), løbesko på 

lederne!, bolde og sjippetorv(e), røgelse, musik, olie, creme, madrasser, baljer til fodbade, 

sæbespåner, ansigtmasker (evt. mat. til selv at lave dem). 

Forberedelse 
Dette er tre møder, som hænger sammen. Første møde: man æder sig fed. Andet møde: man 

skal smide kiloene. Tredje møde: musklerne skal slappe af efter den hårde træning. 

1. Klargøring af rundbold + opsætning af stafet. Husk at inkoorporere klamt mad i begge 

aktiviteter. 

2. Alle børn skal møde op i trænningstøj og sko.  

3. Der er gjort klar til wellness (røgelse i luften, stille musik). 

Mødebeskrivelse 
1. Lav rundbold og stafet med børnene, hvor de får smagt en masse klamt mad - 

samtidigt! 

2. Udnyt lokalområdet til en løbetur med små styrkeøvelser (planke, armbøjninger, 

rygbøjninger osv.) undervejs (hertil sjippetorv og bolde). 

3. Fodbad, ansigtsmasker, massageinstruktion. Masser af creme og olier. 

Aktiviteter 

1. Rundbold: på hver af baserne ligger noget klamt 

(spiseligt!). Man skal spise noget på basen, før 

man må løbe videre. Stafet: to hold skal igennem 

en ædestafet. Man løber frem én ad gangen. Først 

når man frem til evt. en choko-kiks, når denne er 

spist må den næste på holdet starte, og den 

første løber videre til næste spiseudfordring - et 

glas cola. Justér selv. 

2. I gang og afsted! 

3. Del kredshuset op i baser, så børnene 

kan skifte aktivitet undervejs. Lav 

ansigtsmasker, giv massageinstruktion, 

lær dem at meditere osv. Styr evt. 

roteringen af børn, så der ikke bliver 

proppet ved den populære base. 



  

Antal deltagere 

 
2 - 13 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
2 

Rammer 

 
Ude 

 

 
Materialer 
En masse ingredienser. Fokusér særligt på grøntsager, noget stivelse (altså kartofler, pasta, 

mel osv.) og en masse forskellige krydderier. Hvis kredsen har råd og mulighed, så er det også 

sjovt at lege lidt med kød - men husk forholdsreglen med ikke at bruge samme knive og 

skærebrædder til grøntsager og kød. 

Forberedelse 
Køb ingredienser og sørg for at have trangia'er klar + sprit/gas (el.a.). Man kan udfordrer 

holdene ved at lave maden over grill eller bål i stedet for.  

Mødebeskrivelse 
Masterchef. Der er købt ingredienser ind, og deltagerne skal nu kokkerere det lækreste måltid 

som konkurrence. Til sidst bliver vinderen udkåret - mødet kan slutte med at alle får en 

smagsprøve på hinandens mad, dertil kan der grines og snakkes lidt om det. Giv evt. et par 

råd om madlavning inden start, samt måske en regel/et benspænd om, at alle hold skal levere 

mad inden for de tre hovedområder: stivelse, kød og grønt. 

Aktiviteter 

Alle hold får en trangia. Holdene har nu fem minutter til at snakke sammen om, hvad de 

vil lave med de ingredienser de kan se foran sig. Derefter starter den afsatte tid, og 

holdene må nu gå i gang med at tage ingredienser fra hovedbordet, tage dem ned til 

deres eget køkkenbord og starte på maden. 



  

Antal deltagere 

 
3 - 100 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
2 

Rammer 

 
Stor græsplæne 

 

 
Materialer 
1 patruljetelt pr. 3-6 væbnere, 1 (gerne lokal) ejendomsmægler, diverse indretningsmaterialer 

(Eks. halle, kredsdepot eller lignende) 

Forberedelse 
Lav aftale med den lokale ejendomsmægler om at komme til mødet. 

Mødebeskrivelse 
Der inddeles hold (a 3-6 pers pr. hold). Hvert hold får et telt. Teltet skal slås op og indrettes 

og der skal kunne fortælles en historie om indretningen og placeringen over for en 

ejendomsmægler, der skal vurdere "teltet".  

Der er følgende krav til indretning: min. 1 soveværelse, 1 stue, 1 køkken og 1 

udendørsområde (f.eks terasse, have, altan mm.). Det hele skal være færdigt efter 1 time (kan 

tilpasses).  

Herefter kommer der en lokal ejendomsmægler, som går på besøg/inspektion i alle teltene 

sammen med det hold, som har lavet teltet. Når hun har set alle teltene kommer der en 

samlet vurdering, og der bliver sat "pris" på hvad de enkelte telte er værd. Derefter er der 

oprydning.



  

Antal deltagere 

 
10 - 1000 

Afviklingstid 

  

½ - 1½ time 

Antal ledere 

 
Så mange som muligt 

Rammer 

 
Et sted med meget plads 

 

 
Materialer 
Markeringsbånd og pløkker/hegnspæle 

Forberedelse 
Skaf materialerne og vær klar når de skal bruges 

Mødebeskrivelse 
Dette er et legemøde så derfor kan man bruge mange forskellige lege. Dog er det en god idé 

at starte lidt blødere ud med fx. en sangleg og derefter gå videre med noget mere fysisk og til 

sidst slutte af med noget hvor man løber. 

Herunder har vi skitseret 3 lege der er super gode fordi de alle tre kan leges af 10 personer 

og 1000 personer. 

Aktiviteter 

Leg 1: Olele - Afrikansk 

troldedans 

 

En sangleg på afrikansk om 

trolde. 

 

Kan findes på: 

http://legedatabasen.dk/leg 

/olele-afrikansk-troldedans 

Leg 2: Grænsekamp  

 

En vild leg, hvor du skal få 

hele dit hold over på 

modstanderens side. 

 

Kan findes på: 

http://legedatabasen.dk/leg 

/graensekamp 

Leg 3: Klim-klem 

 

En væg til væg fangeleg 

hvor alle skal løbe fra en 

ende af banen til en anden 

når Fangeren råber:”Klim-

klem”. 

 

Kan findes på: 

http://legedatabasen.dk/leg 

/klim-klem 

http://legedatabasen.dk/leg/olele-afrikansk-troldedans
http://legedatabasen.dk/leg/olele-afrikansk-troldedans
http://legedatabasen.dk/leg/graensekamp
http://legedatabasen.dk/leg/graensekamp
http://legedatabasen.dk/leg/klim-klem
http://legedatabasen.dk/leg/klim-klem


  

Antal deltagere 

 
12 - 300 

Afviklingstid 

  

1½ time 

Antal ledere 

 
1 leder til 12 børn 

Rammer 

 
Et sted med meget plads 

 

 
Materialer 
Printede dokumenter, Kuglepenne, et åbent kredshus. 

Forberedelse  
Udprint "Det store 100-post-løb!", som findes her: 

https://seniorkursusvork.dk/storage/app/media/Filer/det-store-100-post-lob.docx 

Mødebeskrivelse 
Deltagerne bliver inddelt i hold af 4-10 personer ligelidt fordelt i aldersgrupper. Hvert af 

holdene får et udprintet stykke papir hvor på der står 100 forskellige opgaver på.  

De får nu 1,5 time til at løse så mange opgaver som muligt. 

Der findes 4 regler i løbet: 

1. Løbet tager 1,5 time når tiden er slut er tiden slut. 

2. En opgave er løst når en leder afgiver point, makspoint står til højre. 

3. Man kan kun aflevere en opgave ad gangen. 

4. Lederne hjælper ikke med opgaverne (de kan dog bestikkes) 

Dette er de fire eneste regler, derfor giver det holdene virkelig god mulighed for at være 

kreative. Hvis fx. de skal løse opgave 83 "Lav en sko ud af reb og rafter" så er det den enkelte 

leder der bestemmer hvormange point holdet skal have. Derfor handler det meget om for 

holdene at komme med de mest kreative løsninger som mulig

 

https://seniorkursusvork.dk/storage/app/media/Filer/det-store-100-post-lob.docx

