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The Vorking Dead
Gruppetekst
HZ1AN har nu været i udbrud i flere 
måneder og lagt landet øde hen. Flugten 
fra epidemien er for alvor i gang, 
grupper dannes verden over af ikke 
smittede og delvist eller helt immune 
personer. Hvordan vil du agere en i 
gruppe, der er på konstant flugt, og kan 
du opretholde dit eget moralske kodeks 
i kampen for overlevelse?
Der er knaphed på alt, og du må 
overveje om det er dig eller dit 
gruppemedlem, der skal have den sidste 
skefuld dåsemad. 

Lejrcenter Vork er blevet udpeget 
som opsamlingssted for gruppen af 
overlevende FDFere. 

Så hvis du er modig og stærk nok til 
at kæmpe og overleve i et system, der 
ændrer sig time for time døgnet rundt 
og samtidig kan gå 25km med alt dit 
overlevelsesudstyr på ryggen, så søg 
mod Vork i påsken 2018. 

Fantasi og kreativitet: 40 %
Kompetencer: 40 %
Udfordring: 100 %

Keywords: Overlevelse, indlevelse, tilpasning
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Deltagerbrev
Fax nr. 26739
Status: Sendt 
Dato for modtagelse: 21-03-2018

Du har fået tildelt modtagecenter Vork som opsamlingssted for 
overlevende. Vi forventer din ankomst 28. marts 2018, hvor vi vil 
undersøge din tilstand. Du vil kun blive lukket ind, hvis du er 
smittefri. 

Medbring:

 - En lille medicinbeholder, der kan holde tæt
 - Et personligt minde af værdi
 - Dit yndlings langtidsholdbare mad til onsdag aften 
 - Vandrerygsæk (vi kommer til at gå langt så husk en rygsæk,  
   der er lavet til vandring)
 - Solide vandrestøvler/sko 
 - Skrivegrej
 - Udendørs Idrætstøj og sko
 - Dagtursrygsæk

Medbring kun nødvendige ejendele og husk at alt program og 
overnatning foregår udendørs. 

Hold dig orienteret om situationen ved at lytte til HZ1AN-Fm med 
det her link: 

https://soundcloud.com/user-225250254/emergency-
message-04-03-2018

Husk at ly er noget, vi søger, ikke noget vi har. 

Vi ser frem til din ankomst i Påsken 2018 
Venligst Troels, Daniel og Clara 
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Kursusbevis
På kurset har deltagerne levet sig ind i en temaramme, hvor 
de har skulle håndtere etiske dilemmaer og ressourceknappe 
tilstande. Gruppen har udspillet sig i en postapokalyptisk 
temaramme, hvor de for at kunne overleve har opnået kompetencer 
indenfor orientering, kodebrydning, førstehjælp og samarbejde. 
Derudover har de skulle håndtere gruppedynamikker i skiftende 
magtforhold og skulle stille sig kritiske over for systemer og 
autoriteter. Gruppen har praktiseret primitiv overnatning og 
berørt den primitive madlavning.
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Temaramme
Inspiration
Inspirationen til vores gruppe er kommet fra den store sværm af 
Zombie-film der igennem de seneste år har floreret. Vi synes at 
der var noget interessant at hente i de universer hvor filmene 
er sat, fordi vi gang på gang ser mennesket under pres og 
udsat for en række utrolig svære valg. Zombierne er som sådan 
bare et typisk element, men det kunne lige så godt have været 
katastrofe-fortællinger eller postapokalyptiske sci-fi-universer 
- det vigtige for os har været mennesket under pres, moralsk som 
fysisk. En række titler som vi har benyttet os af er:

- The Walking Dead, TV-serie (deraf gruppens navn)
- The Walking Dead, Spil
- I Am Legend
- Zombieland, Film
- The Day After Tomorrow, Film
- Cloverfield, Film
- Left 4 Dead, Spil
- ...

Der er en masse inspiration at hente fra sådanne serier - 
dilemmaer, personer, tematikker, aktiviteter, udstyr osv. 

Når man bygger en gruppe på en relativt kendt serie og fortælling 
er det dog vigtigt at gør sig selv og sine deltagere det klart, 
hvilke begrænsninger der er. Det er ikke muligt at få en hær 
af zombier til at løbe efter deltagerne. Og det vigtige er 
heller ikke at lære hvordan man klarer sig selv på flugt fra en 
zombieepidemi - det vigtige er at lære at håndtere sig selv og 
sine behov i pressede situationer uanset om det er zombier eller 
epidemier eller nogle helt andre ting som man støder på i sin 
hverdag.

Formål
Formålet med vores gruppe har været at give deltagerne en tro 
på sig selv og egne evner i pressede situationer. Vi vil gøre 
deltagerne opmærksomme på deres egen rolle i en gruppesammenhæng 
og hvordan denne rolle påvirker en gruppes funktionalitet. 
Derudover vil vi gerne sørge for at deltagerne får en række 
basale færdigheder med sig hjem såsom orientering (kort og 
kompas), førstehjælp (forebyggelse og triage), overlevelse (vand, 
mad og shelter) og kommunikation (radio og kodeløsning).
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Konceptet for gruppen
The Vorking Dead var en gruppe som gerne ville klæde deltagerne 
på til at kunne være under et stort pres igennem en kontrolleret 
periode (gruppernes døgn) for at teste og presse en række grænser 
og dermed gøre deltagerne klar over deres egen formåen. 

Vi brugte en form for “omvendt” pointsystem i form af vores 
smittetællere, hvor en stigning i smittenivea for et nederlag for 
hele gruppen, idet den person fik færre muligheder for at hjælpe 
gruppen. På den måde fik vi sat de enkelte gruppemedlemmers evner 
i spil og rykket rundt på en række hierakier der automatisk 
opstår i grupper, hvor nogle vil agere som den “ledende”, nogle 
vil være “idémagerne”, andre vil være “arbejdsheste” mens nogle 
sidste vil være “brobyggere/diplomater”. 

Ugen var opbygget sådan så man i de første dage havde en række 
moduler der hver havde to ben - tema og kompetencer. Man ville 
komme til at lære en række kompetencer bygget ind i en temaramme 
for at have en form for umiddelbar motivation. Et eksempel kunne 
være krydspejlingsløb/overvågningsløb, hvor man på løbet både 
fik testet sine evner i brug af krydspejling, men samtidig også 
undervejs på løbet fandt ud af at der var nogle/noget der holdt 
øje med en. Derudover var smittetællerens effekter hele tiden til 
stede og påvirkede hvordan man udførte opgaverne.

Til sidst kulminerede det hele i en “flugt” fra lejren, idet denne 
ikke var blevet dømt sikker mere. Samtidig påbegyndte deltagerne 
jagten på den endelige vaccine, der skulle findes for at gøre en 
ende på den postapokalyptiske verden, de var dumpet ned i. 

Herunder ses gruppens uge-skema:

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag
Kl 16:00: 
Velkomst til 
modtagecenter 
Vork (Gede-
marked)

Kl 1:00
Radioudsend-
else

Kl 6:00
Lig i søen

Kl 9:30
Food Hunt

Kl 14:00
Kompastræning

Kl 15:00
Krydspejling-
sløb/overvågn-
ingsløb

Kl 17:00
Fiskeslagtning 
og tilbered-
ning

Kl 1:00 Radi-
oudsendelse

Kl 1:30
Ly i shelters

Kl 9:30
Sokke paint-
ball

Kl 11:30
Testamente/
sidste ord til 
din familie

Kl 14:00
Bortførelsen

Kl 1:00
Radioudsend-
else

Kl 1:30
Afgang til hø-
loft

Kl 3:00
Søvn på høloft

Kl 6:00
Vækning og 
gang tilbage 
til Vork

Kl 14:30
Klargøring af 
udstyr til 
gruppernes 
døgn

Kl 15:00
Gruppernes 
døgn: Find 
professoren

Kl 1:30
Følg professo-
rens spor

Kl 3:00 Vac-
cine-løbet

Kl 11:00
Broadcast-
ing af vac-
cine-formular

Kl 12:00
Gruppeevalu-
ering

Kl 11:00
Afsked
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Baggrundshistorie
“Europa er blevet ramt en epidemi, som man i første omgang 
undervurderer, men som viser sig at være langt værre og 
omfangsrig end først estimeret. Derfor er myndighederne for lang 
tid om at reagere, hvilket resulterer i at epidemien bliver 
til en pandemi uden afgrænsning. Pandemien smitter gennem de 
fleste kanaler og der går endda rygter om at den kan være lokalt 
luftbåren. Dette får fatale konsekvenser for hele vores samfund 
og udover det store antal døde og syge, bryder det system vi er 
vandt til at leve i sammen.

Dette fører til stor knaphed på ressourcer og landet erklæres 
i undtagelsestilstand, hvilket betyder at militæret kan agere 
politi i eget land - en nødvendighed da kriminaliteten stiger 
eksplosivt. Kun de stærkeste kan overleve og WHO (World 
Health Organization) beslutter i samarbejde med Det Danske 
Kriseberedskab at samle overlevende i en række kontrollerede 
lejre uden for de større byer. Dette gøres både for at kunne 
udlevere mad og føde til befolkningen samt for at kunne 
dekontaminere de overlevende og dermed begrænse smitten. Den 
tilbageværende danske regering er bragt i sikkerhed i et andet 
land, men har kun begrænsede muligheder for indgriben i Danmark 
gennem militæret og ved at kommunikere igennem radionudsendelser.

En vaccine er under udvikling, men eftersom landene er i 
opløsning er de fleste forsøg på udvikling og forskning 
uorganiserede.

Modtagecenter Vork er et af modtagecentrene, hvor en række 
designerede personer har fået besked på at søge tilflugt. Centrets 
ledelse udfører en hvis form for diktatur uden former for 
demokrati, da man ser det som en nødvendighed i krisesituationen. 
Centret har ligeledes opsat en række meget rigide regler, der 
skal overholdes.

Efter noget tid på centret begynder en række spor at dukke op på 
centret, der viser at andre grupperinger uden for centret har øje 
for de ressourcer som det rummer, og der sås tvivl om sikkerheden 
af stedet efter det lykkes at placere kontamineret materiale i en 
sø tæt på samt at affotografere centrets indbyggere. Den manglene 
sikkerhed gør at gruppen af overlevende søger ud af centret og ud 
i kontakt med andre grupperinger.

Dette får den konsekvens at en række af centrets indbyggere 
bliver taget til fange af en dommedagssekt der har fået 
opbakning efter epidemiens udbrud. Det er en sekt der tror på 
menneskeofringer af de svageste i samfundet. Derfor får gruppen 
mulighed for at redde deres venner ved at løse de koder de bliver  
præsenteret for.
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Efter denne hændelse står det klart at der snart må gøres noget, 
og et spor leder deltagerne hen mod en kur på vaccinen. Undervejs 
støder de dog på en række udfordringer, idet de må indse, at alle 
ressourcer må sættes i spil for at kunne handle sig til vigtig 
viden eller udstyr. 

Andre overlevende har startet et system, hvor forskellige 
beholdere rundt omkring indeholdende piller, fungerer som en form 
for nyt system og orden i denne ellers kaotiske verden. Systemet 
fungerer og der er mange ressourcer at hente, men spørgsmålet er 
så om man skal udnytte systemet til egen vinding i en presset 
situation eller om man skal give videre til andre af ens egne 
ressourcer...

Professoren lokaliseres til sidst og hans formular findes. Efter 
en succesfuld sammenblanding af ingredienserne og indtagelse af 
vaccinen, står det klart, at dette kan få en afgørende betydning 
for genoprettelsen af verdens orden. Derfor bliver formularen 
broadcastet ud i verden via radioen, så alle kan kopiere den og 
dermed blive raske.”

Denne historie har været opdigtet både før og under kurset som 
input til gruppens formål og titel, men har også været ændret og 
tilrettet undervejs. Baggrundshistorien er kommet til udstryk 
gennem deltagerbrevet, 3 radioudsendelser, tekster på posterne, 
aktiviteterne, beskeder fra instruktører, smittetælleren og så 
overlevelsesguiden. 

Pointsystemet/Smittetælleren

Smittetælleren er det “tag” som alle deltagere fik udleveret til 
kursets start og skulle bære hele tiden. Det havde tre formål: 
 - 1. at vise deltagernes smitteniveau 
 - 2. at give deltagerne en mulighed for at kunne genkende    
  hinanden især i starten af kursus 
 - 3. at fungere som et fysisk minde om gruppen man kunne tage   
  med hjem

Smittetælleren viser en række smitte-niveauer, der har 
konsekvenser for bæreren af den. Meningen med systemet er at 
man kan skrue op og ned for udfordringen af enkelte personer 
såvel som hele gruppen ved at indføre op- eller nedjusteringer i 
niveauerne og samtidig gøre det inden for temarammen. Man blev 
opjusteret hvis man blev udsat for smitte og nedjusteret hvis 
man tog en pille. På den måde var det en form for pointsystem. 
Samtidig rykker det rundt på nogle hiearakier internt i gruppen, 
hvor nogle der er vandt til at tage meget ansvar bliver tvunget 
til at træde tilbage mens nogle af dem, der ikke altid tager 
teten, skubbes frem og må tage beslutninger på gruppens vegne.
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Dette starter også en interessant diskussion omkring ens egen 
rolle i en gruppe. Det skaber en accept af, at alle bidrager i 
en gruppe på forskellige måder og at man må tilpasse sin gruppe 
efter de evner den nu besidder. Fordi deltagerne selv kunne 
vælge  hvem der skulle tage piller for at modvirke effekten, gav 
dette også nogle interessante dilemmaer, idet man måtte opveje 
forskellige enkeltbehov mod hinanden.

Konceptet for smitteniveauerne:

En person på niveau 1 (rask)...
- kan sætte opgave igang
- kan udføre opgave
- kan tage beslutninger
- deltager i debatten
- kan færdes alene

En person på niveau 2 (udsat)...
- kan sætte opgave igang
- kan udføre opgave
- kan ikke tage beslutninger
- deltager i debatten
- kan færdes alene

En person på niveau 3 (svækket)
- Kan udføre opgave med hjælp
- Gør kun det som han bliver bedt om
- Tager ikke initiativ
- Deltager ikke i debatten
- Kan ikke færdes alene

Rask

1
Udsat

2
Svækket

Sygdomsforløb

Behandling/kur

3
Symptomer

4
Smittet

5

En person på niveau 4 (symptomer)
- Kan ikke udføre opgave
- Deltager ikke i debatten
- Kan ikke færdes alene

En person på niveau 5 (smittet)
- Kan ikke bevæge sig
- Er døden nær
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En anden praktisk ting ved systemet var at deltagerne selv var 
herre over, hvor meget de overholdt det. Dermed kunne de deltag-
ere der gerne ville presse sig selv meget gøre dette, mens andre 
kunne tage niveauerne mere med et gran salt.

En smittetæller:

På grund af smittetællerens konsekvenser blev pillerne en form 
for valuta. Sammen med andre ressourcer udgjorde de en række 
elementer, som var nødvendige for deltagerne, men som der var 
knaphed på og som de skulle spare og handle med. Værdien af en 
række genstande er opgjort her i piller:

½ pille = 1 dåse mad
½ pille = 1 sæt beskyttelseshandsker
1 pille = 1 mundbind
1 pille = 1 dolk
1 pille = 1 kompas
3 piller = 1 liter benzin
4 piller = 1 beskyttelsesdragt
7 piller = 1 gang transport af 1 person
10 piller = 1 sygerapport

Derudover kunne man også have tænkt andre genstande ind i syste-
met såsom telste, soveposer, rygsække, vand, kaffe, strøm, brænde 
osv.
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Pres af deltagere

Når man er presset sker der en række ting med ens krop - man 
får svært ved at udføre simple handlinger, bruge sin logik, man 
bliver udadreagerende, kan komme til at fryse, blive svimmel osv.

Mange af disse symptomer er nogle vi af og til oplever i en 
presset hverdag eller når der sker en uforudseelig hændelse, der 
kan sætte os under pres. Derfor er det vigtigt at kende til sig 
selv og sine grænser når dette sker.

På et kursus piller vi ved nogle af de grundlæggende ting, som 
gør at vi er i balance som mennesker. Maslows behovspyramide 
beskriver meget godt de behov vi har som mennesker:

Mangelbehov (kroppen søger at mætte disse behov)
Vækstbehov (behovene kan ikke mættes og træder bagved 
mangelbehov)

I The Vorking Dead har vi på skift pillet ved nogle af de 
meget grundlæggende behov såsom søvn, mad og åndedræt (fysisk 
udfoldelse). Man skal være opmærksom på, at for nogle kan mangel 
på få af disse ting være ret voldsomme.

Det interessante er dog, at man finder ud af at man til dels kan 
kompensere for de fysiske behov gennem de andre trin - har man en 
stor grad af venskab i fx en gruppe vil man kunne udholde flere 
fysiske mangler. 

Derudover kan det være med til at styre prioriteter for en gruppe 
i pressede situationer, hvor man så typisk vil starte med at 
sørge for de nederste niveauer.

Læs mere om Maslows behovspyramide her: 
https://altomledelse.dk/maslows-behovspyramide-2/

Selvrealiser-
ingsbehov

Ego behov

Sociale behov (kærlighed, 
venskab mm.)

Trygheds behov 
(sikkerhed mm.)

Fysiske behov (søvn, mad, vand, 
åndedræt, temperatur mm.)
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Temagivende elementer

Deltagerbrevet
I deltagerbrevet blev tonen sat og stemningen lagt for temaet, så 
man var forberedt hjemmefra. I det vedlagte lydklip kuinne man 
også allerede begynde at teste sine evner i decifrering, idet en 
morsekode i baggrunden morsede teksten “Symptomer på smitte hoste 
opkast hovedpine...”

Gedemarked
Ankomsten skulle være højdramatisk for fra starten at indgyde en 
form for frygt af det ukendte og også ved at bryde nogle grænser 
idet deltagerne blev “testet” af en for dem helt ukendt person 
inden de kunne lukkes ind i lejren. Sådan forestillede vi os det 
vs. hvordan det så ud:

Overlevelsesguiden
Guiden der bestod af en række sider med forordninger fra 
Modtagecentret fungerede som en måde at bygge et lag af tema 
på gennem en masse oplysninger, som deltagerne selv kunne læse 
sig til og derudfra danne deres egne billeder af situationen. 
Derudover brugte vi guiden til at stille sig kritisk overfor 
teori overfor praksis - ikke alle regler og forordninger i guiden 
var lige gode i virkeligheden.
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Flashcards
Flashcards var en seddel på hvilken 
man skulle udfylde informationer om 
hinanden. Den fungerede som et meget 
konkret værktøj for deltagerne til at 
lære hinanden at kende helt i starten 
og stillede både relevante og meget 
mærkelige spørgsmål lavet til at bryde 
isen deltagerne imellem.

Radioudsendelser
På specifikke tidspunkter af dagen 
udsendtes beskeder, der skulle 
forestille at være fra WHO og Det 
Danske Kriseberedskab. De blev sendt 
til en “radio”, der var en meget tung 
genstand der skulle bæres op til et 
højt punkt for at modtage signal. 
Dette for at synliggøre værdien af 
information i en postapokalyptisk 
situation. Radioen udsendte følgende beskeder:

Onsdag:
“Fatalities have risen dramatically in the last couple of weaks. 
As of today, the death toll from HZ1AN is 454.000 in Denmark 
alone. Citizens who have decided not to take refuge in government 
supported camps can no longer expect any help from governmental 
institutions. The exciled government has today issued a new law 
giving all legislative and judicial power to the camp directors. 
Contaminated areas are: Charlie 13, 27. Delta 2, 10, 20, 24, 28. 
Foxtrot 14. Golf 5. Hotel 8, 22. India 19. Juliet 12. Kilo 5, 15, 
19. Lima 24. Mike 3. November 8, 16. Papa 12. Romeo 2, 10. Sierra 
15, 21. Tango 25. Victor 10, 14. Yankee 4.”

Torsdag: 
“New numbers from the W H O came in today. A new way of counting 
the contaminated people has taken the number of fatalities to 
621000. While the Danish government states that the country is in 
control due to the correct emergency response, citizens should 
take precautions as a dramatic

: Rapport : 
:situation: 

:subjektets underskrift: :respons: 

 
Hvorledes vil du beskrive dit 

sidste møde med inficerede 
organismer. 

 

  
Inden for hvilket interval 
ville du placere dig selv. Er 

du en byrde (lav) eller en 
berigelse for gruppen(høj) 
 
<1-10> <10-20> <20-30> <30-40> 

 

 

 
Har du haft et møde med 
automatvåben i din fortid? Hvis 

ja, forklar dig.  

 

  
Hvis du får muligheden for at 

sikre madressourcer til 10 af 

dine gruppemedlemmer og det 
betyder at du skal ofre 1 til 

smitten, gør du det så? 
 

 

 

 
Hvad ligger dit drabstal på? 
Anfør venligst i antal 
mennesker og antal walkers. 

 

 
 
Hvad er vigtigst?  
At dræbe de døde.  
At finde en bæredygtig måde 
hvorpå man kan leve blandt de 

døde. 
 
At finde en kur. 

 

 

 
Hvis en fra gruppen udsætter 
sig selv for fare for gruppens 

bedste og bliver smittet 
faretruende med virussen, er 
det da en opgave for gruppen 
eller for individet? 

 

 

 
Hvad betyder mest:  
- at få flest mulige levende 
igennem epidemien  
- at finde en kur til de 
resterende overlevne.  

 

 

 
Hvad er dit personlige minde? 

 

 

 
I forbindelse med et uforudset 

angreb hvilke tre instinkter 
vil du så handle efter? 
 

 

  
Jeg erklærer på tro og love at 

jeg vil følge overleveningscenter Vorks 
regler og forordninger. 

 

 



increase in violence is seen. Furthermore, several groups in 
army uniforms mislead people into thinking they are part of the 
emergency response. Always ask to see their ID before taking 
orders. Contaminated areas are: Delta 6. Echo 11. Foxtrot 18. 
Golf 9, 25. Hotel 18. India 15. Juliet 2, 10. Lima 16, 20. Mike 
5, 9, 11. Oscar 15, 27. Papa 8, 16, 24. Quebec 3, 13. Romeo 22. 
Sierra 17. Tango 2. Uniform 5, 13. Victor 18. X-ray 25.”

Fredag: 
“The death toll is now 641000 in Denmark. Estimations show that 
approximately 1.2 million are contaminated. Take precautions 
against contaminated people by keeping a distance, wearing 
breathing protection and glasses. Wash thoroughly after any 
contact with contaminated people. Dead bodies should not be left 
unattended. A search for a vaccine is still ongoing but with no 
definite results so far. Contaminated areas are: Charlie 17. Echo 
7, 15, 21, 25. Golf 13, 21. Hotel 12, 28. India 5, 17. Juliet 
22, 26. Kilo 7, 11. Lima 4, 6, 14, 26. Mike 19. November 14, 22, 
26. Papa 2, 14. Quebec 11. Romeo 8, 26. Sierra 11, 23. Tango 18. 
Victor 28. X-ray 13. Yankee 16.”

Udover at give deltagerne en idé om selve temaets udvikling, så 
var de indlegrede koder en del af gruppernes døgn. Koderne skulle 
således matches med følgende kort, der udpegede smittezoner:
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Courier New

Mad
Vi valgte at lade en del af maden vi spiste være en del af temaet 
for på egen krop at mærke, hvordan det føles at leve på en 
relativt simpel kost såsom dåsemad og samtidig opleve den glæde 
det kan være at sætte sig til et måltid af friske fisk.

Kommunikation
I en række af aktiviteterne samt på gruppernes døgn brugte vi 
simple walkie-talkies for at klargøre de udfordringer, der 
er forbundet med et nedbrud i kommunikationssystemer som fx 
mobilnettet.

Smittetælleren
Smittetælleren er allerede nævnt andetsteds, men er selvfølgelig 
et stort temabærende element, der (næsten) altid er synligt og 
dermed minder deltagerne om situationen de er i.

Grafisk udtryk
I gruppen har vi forsøgt at bruge et samlet grafisk udtryk, med 
et logo (bio-hazard symbolet), en samlet font (Courier New) og 
brugen af den røde farve. Dette gør at deltagerne hurtigt kan se 
at poster, papirer osv. tilhører gruppen og samtidig hænger den 
maskinskrevne skrift og de kraftige farver og symboler sammen med 
gruppens tematik om en postapokalyptisk verden hvor kun det mest 
simple fungerer og hvor man skal være på vagt.
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Løb og aktiviteter
Radioudsendelser
Materialer:
- Stor tung genstand der ligner en radio
- 2 walkie-talkies med 4-500m rækkevidde
- 1 computer til afspilning af lydklip
- Lydklip
- Kort til indtegning af smittezoner (Se bilag “Smittezonekort.
pdf”)

Forberedelse:
- Byg radioen og placer en tændt walkie-talkie inde i den, med 
høj lydstyrke så den kan høres udenfor.
- Klip lydklip sammen

Beskrivelse:
Deltagerne skal flytte radioen rundt for at finde godt signal til 
radioen (et højt punkt) og herefter skabe “rum” for at lytte 
til signalet og notere vigtige informationer ned. Dvs. at det 
gælder om også at lægge en taktik for hvordan man får nedskrevet 
informationen så intet går tabt.

Kan også bruges til:
I andre tematiske sammenhænge er denne aktivitet god, da det er 
en måde at overbringe information på en interessant måde. Man kan 
eventuelt dykke dybere ned i radio- og modtageteknik.

Lig i søen løb med kanoer
Materialer:
- Kanoer
- Pose med indvolde
- Line til fastgørelse af pose med indvolde
- Lamineret mystisk besked
- Sedler med de genstande man kan finde
- Brugbare genstande (fx kompas, mundbind, handsker, knive osv.)
- Kort (se bilag “Lig i søen løb med kanoer.pdf”)

Forberedelse:
- Print og placer sedler med ting man kan finde
- Print kort
- Pak indvolde og mystisk besked og placer det i søen fastgjort 
med line

Beskrivelse:
Deltagerne skal lære at enhver ressource kan være gavnlig - alt 
lige fra en kano til et kompas og at man derfor skal vurdere 



18

hvad man har brug for og om man skal slæbe noget med sig. På de 
markerede poster finder de dermed forskellige brugbare genstande, 
der kan hjælpe dem på deres videre færd. De kan selv planlægge 
ruten så den er så optimal som mulig. Til sidst slutter alle 
med at forsøge at finde posten omkring søen, der viser sig at 
være resterne af et lig. For at få information ud af dette lig 
må deltagerne rode rundt i indvoldene og ofre et par af deres 
handsker.

Kan også bruges til:
Det var meningen at kanoerne skulle bruges over søen, sådan så 
man havde haft problemer hvis man efterlod kanoen - løbet gik ud 
på at prioritere og opbygge et lager af brugbare ressourcer og 
stille sig kritisk overfor den information man fik givet.

Food hunt
Materialer:
- Kort med koder (Se bilag “Foodhunt.pdf”)
- Guide til placering af mad (Se bilag “Foodhunt guide.pdf”)
- 2 hakkebøffer på dåse
- En pakke langtidsholdbar rugbrød
- Syltede champignonger
- 10 dåser forloren skildpadde
- 3 dåser makrel
- 2 dåser tun
- 1 kg. gulerødder
- 1 rugbrød
- 4 spiseskeer
- Handsker

Forberedelse:
- Placer tingene de forskellige steder (OBS: dette tager tid da 
noget skal nedgraves, noget ophænges og andet ompakkes)
- Print kort
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Beskrivelse:
Deltagerne er lige ankommet på centret og har på dette tidspunkt 
kun set hinanden an. Derfor er det tid til at de skal ud og finde 
forsyninger der kan udgøre deres mad. På centret er mad en
knap ressource og deltagerne skal derfor selv få en forståelse 
for hvordan man i en dystopisk verden selv må tage handling, jage 
og stjæle for egen overlevelse. De kommer til at stå overfor en 
række dilemmaer - hvilken mad er god? Kan man stjæle mad fra 
andre? Hvor langt væk er det værd at bevæge sig for at skaffe mad? 
osv.

Kan også bruges til:
Et løb hvor man finder forskellige gode råvarer, der så kan 
kombineres til noget lækkert i stedet for her, hvor der var 
knaphed på alt og intet var voldsomt delikat.

Kompastræning
Materialer:
- Kompasser
- 4cm kort
- Sprittuscher

Forberedelse:
- Forbered dig på teorien inden du lærer den videre til andre

Beskrivelse:
For at kunne bruge kompasset og navigation optimalt med et kort 
er det en god idé at bruge 1-2 timer på intensiv orienterings-
teori. Emnerne kan omfatte:

- Kompassets opbygning (marchpil, kompashus, gradtal, kompasnål, 
orienteringslinjer)
- Kortets opbygning (projektion, forvredning, geografisk/magnetisk 
nord, misvisninger af fx vejes bredder)
- Pejling i det fri (med brug af den magnetiske kompasnål)
- Pejling på et kort (med brug af orienteringslinjerne i 
kompasset)
- Signaturer
- Beregning af afstande (målestok)
- Beregning af højder (ækvidistance)
- Krydspejling (krydsning af retninger fra to punkter med hver 
deres pejling)
- Sammenhæng mellem GPS og kort (koordinatsystemer)
- Tegning af kort selv (skala, symbolik, æstetik, kort og 
matrikelstyrelsen)
- Brug af Google Earth til planlægning af ruter (dagsbelastning, 
højdeprofiler, ruteplanlægning)

Teorien skal læres i praksis og gives bedst videre via 
mesterlære, men herunder er en række nyttige links til at lære om 
orientering:
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- https://spejder.dk/how/saadan-
bruger-du-kort-og-kompas
- http://oelstykkespejderne.dk/
node/1338
- https://www.fjeldvandrerklub.dk/
kalender/gode-rad-til-ture/at-finde-
vej-med-kort-kompas
- https://kortforsyningen.dk/
- https://www.google.com/earth/
download/gep/agree.html

Kan også bruge til:
Den generelle forståelse kan bruges 
i dagligdagen til at finde vej, 
inden fjeldturen til at planlægge 
ruter, under ferien til at læse 
kort osv. En sjov mødeaktivitet er 
at finde geocaches med GPS. En anden 
interessant leg for de lidt større 
FDF’ere er at udstikke en inddele 
i grupper og lade dem gå i hver 
sin kompasretning i en time KUN med kompas. Når der er gået en 
time samler man dem op og markerer positionen og det hold der er 
tættest på den korrekte kurs har vundet.

Krydspejlingsløb/overvågningsløb
Materialer:
- Kompasser
- Kort (Se bilag “Krydspejlingsløb kort.pdf”)
- Poster (Se bilag “Krydspejlingsløb poster.pdf”)

Forberedelse:
- Print kort
- Print poster og placer dem

Beskrivelse:
Deltagerne skal ud og orientere sig i området og se om her stadig 
er sikkert at færdes. Tidligere på dagen lærte deltagerne at 
krydspejle og det skal bruges. Alle får udleveret et kort, hvor 
der er markeret hvor man står nu og der hvor startposten ligger. 
Denne løber man så ud til. Når man står ude på posten vil der 
være to grad-anvisninger. Man laver derpå 1. pejling ud fra den 
post man kom fra og 2. pejling på kortet laver man ud fra hvor 
man står nu. Der hvor disse to streger mødes ligger den næste 
post. Opgaven er at opsnappe beskeder undervejs og disse skal 
noteres tages med tilbage. Holdet er færdigt når når man når til 
posten hvor ens gruppe står angivet som “slut”. Det er derfor 
vigtigt at huske holdnummeret.
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Løbet er en udfordrene måde at lave orienteringsløb på, da man 
veksler mellem at bevæge sig hurtigt og skulle notere helt 
præcise pejlinger ned på et kort.

Kan også bruges til:
Træning af præcision i forbindelse med orientering.

Fiskeslagtning/hjemmelavet aftensmad
Materialer:
- Opskrift (Se bilag “Fiskeslagtning opskrift.pdf”)
- Ingredienser jævnfør opskriften
- Levende fisk
- Kar til fisk
- Stump genstand til at slå fiskene ihjel med
- Rindende vand og udstyr til at rense fiskene
- 1 Bål

Forberedelse:
- Fisk skal leveres direkte fra dambrug, da de ellers dør af 
iltmangel
- Opsætning af baljer og udstyr til slagtning
- Bål til tilberedning

Beskrivelse:
Fiskeslagtning er en aktivitet, hvor man skal tage et andet 
væsens liv, hvilket for nogen godt kan være voldsomt. Selvom 
det trods alt er relativt harmløst, skal der alligevel være en 
respekt omkring det at slå noget ihjel.

Rent praktisk så tager man fat i fisken lige bag gælderne og slår 
den kraftigt over hovedet med en stump genstand til den bliver 
slap i kødet. Efter at være slået ihjel kan fiskene stadig godt 
sprælle.

Fisken renses ved at skære hovedet væk, slisse den op i bugen og 
skrabe indvoldene ud. Det er vigtigt at det hele kommer med ud. 
Der kan være nogle sorte tynde lange organer tilbage som også 
skal fjernes fra dambrugsfisk, for at maden ikke skal komme til at 
smage besk.

Når fiskene er rensede kan de pakkes sammen med folie jævnfør 
opskriften og placeres i bålet.
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Kan også bruges til:
Andre dyr man relativt nemt kan give sig i kast med er levende 
hummer, insekter og høns. Hvis man ikke vil slagte kan man også i 
jagtsæsonen få fugle man kan flå såsom fasaner.

Undersøgelse af lejr (Tour de 
Gedemarked)
Materialer:
- En lille lejrplads (afgrænset område med et tunneltelt/bivuak, 
liggeunderlag, sovepose)
- Spor placeret i lejren i form af et kort, familiebillede og 
pistol-manual (Se bilag “Undersøgelse af lejr.pdf”)
- Svarark med spørgsmål og svar (Se bilag “Undersøgelse af lejr.
pdf”)
- Indvolde med 5 sammenpressede sølvpapirskugler
- Termokande med varm kaffe
- 1 dåse med kattemad
- Smittekort indstillet på niveau 5
- Snubletråd
- Pløkker
- Engangshandsker

Forberedelse:
- Print spor og svarark
- Lejren opsættes
- Spor placeres rundt omkring lettere skjult
- Snubletråde opsættes
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Beskrivelse:
En forladt lejr inden for et afgrænset område skal undersøges 
da det viser tegn på levende aktivitet. Som overlevende kan 
en forladt lejr give mange spor og være en vigtig kilde til 
information ift. andre grupperinger af overlevende.  Deltagerne 
skal finde svarene på spørgsmålene ved at undersøge området for 
spor og bruge deres bedste Sherlock Holmes logik til at finde 
svarene. Fælderne i form af snubletråde skal man undgå.

Historien man skal gætte sig til og derudfra svare på 
spørgsmålene er at det er en familie 1 mand og 1 kvinde med 
1 barn, der har slået lejr, men er blevet overrasket over en 
zombie-ligenende person og har affyret 5 skud (skud i indvoldene). 
De er for nyligt (varm kaffe i termokande) flygtet og har ikke 
fået selv vigtige minder med (familiefoto i lejren). 1 af dem er 
smittet (smittetælleren) og de forsøger at komme til Læsø.

Kan også bruges til:
Mordgåder kan også udfoldes som små historier indenfor afgrænsede 
områder, hvor forskellige spor henleder opmærksomheden på en 
historie.

Testamente/dit personlige minde
Materialer:
- Papir
- Blyant
- Et personligt minde i form af en fysisk genstand

Forberedelse:
- Find et godt sted at være

Beskrivelse:
Har du skrevet dit eget testamente? Et testamente eller en besked 
som man efterlader når man engang går bort bruges lige så meget 
af en selv til at reflektere over hvad og i særdeleshed hvem 
der er vigtige i ens liv. Øvelsen går ud på at alle deltagere 
bruger 30 min. på at sætte sig helt alene og skrive et personligt 
testamente. Der er ingen krav om at det skal vises til nogen.

I forbindelse med dette kan en snak om minder og hvorfor 
værdiløse ting lige pludselig kan få en værdi når de fungerer som 
minder. Et simpelt billede der ikke er andet end en lap papir kan 
betyde en verden til forskel for en enkelt person, mens det er 
ligegyldigt for alle andre.

Kan også bruges til:
Kan bruges som en aktivitet til en andagt om liv og død og hvad 
der er det vigtigste for os som mennesker.
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Sokkepaintball
Materialer:
- Sokker
- Mel
- Evt. forhindringer man kan gemme sig bagved
- Evt. 2 Flag

Forberedelse:
- Find en god bane
- Put mel i sokker og luk dem til

Beskrivelse:
Man kan kaste sokkerne efter hinanden og når man bliver ramt 
“dør“ man. Der er flere forskellige lege man kan lave med 
melsokkerne:

- Capture the flag: Få modstanderens flag over på din egen base. 
Hvis man bliver ramt dør man og må slippe fanen.
- Team Deathmatch: Bliver du ramt dør du. Holdet der har 
medlemmer i live til sidst har vundet.
- Deathmatch: Alle mod alle - den sidste mand der ikke er blevet 
ramt vinder.
- Storm basen: Et forsvarende og angribene hold. Det angribende 
hold skal stjæle en genstand fra de forsvarendes base. Dør man 
skal man i karantæne i noget tid inden man lever op igen.

Kan også bruges til:
En oplagt mødeaktivitet hjemme i kredsen. Det er også hyggeligt 
at bruge 20 min. på at lave selve sokkerne. Derudover kan man 
også bygge skjolde og andre ting der kan hjælpe i kampen.
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Bortførelsen
Materialer:
- 3 kort til de tilfangetagne klippet ud som puslespil (Se bilag 
“Bortførelsen kort.pdf”)
- Laminerede poster til ophængning (Se bilag “Bortførelsen 
poster.pdf”)
- 3 benzindunke med benzin
- 1 tragt til benzin
- 3 4-cifrede kodelåse
- 3 kæder på ca. 1m
- 3 strips på ca. 20cm
- 1 saks til nødstilfælde
- 3 kasser aflåst af nøgler
- 1 folietæppe
- 1 kompresforbinding
- 1 flaske vand
- 6 walkie-talkies
- 3 kompasser
- 1 GPS
- Kort over området

Forberedelse:
- Find en lokation hvor de 3 tilfangetagne kan holdes indespærret  
og fastlåst på forsvarlig vis - fx et loftsrum, kælderrum eller 
skur. Husk at placeringen skal være inden for rækkevidde af 
walkie-talkies
- Print og placer poster med benzindunke og tragt de rigtige 
steder
- Print og klip kort
- Anbring folietæppe, kompresforbinding og vandflaske i hver sin 
aflåste kasse og gem nøglen på det rigtige sted.

Beskrivelse:
På dette løb bliver 3 af deltagerne bortført (under 
rengøringstjansen). Efter noget tid finder gruppen ud af at deres 
venner er væk og de får at vide at nogen har set dem blive hevet 
ind i en bil og kørt væk. Herefter udleveres walkie-talkies og 
man prøver at få fat på de 3 personer.

De 3 personer bliver placeret på lokationen fastspændt med 
strips, kæder og kombilås uden for række vidde af kasser. De 3 
får at vide at de henholdsvis er ved at forbløde, dehydrere og gå 
i chok. De får samtidig hver en walkie-talkie og et kort foran 
sig. Med de oplysninger som kortene giver kan deres venner finde 
poster der giver 3 ting: 1. Koderne til de 4-cifrede låse og 
placeringer af nøgler til kister. 2. Benzin og en tragt så man 
kan få benzin på en bil der kan hente dem. 3. Koordinatet til 
det sted hvor de 3 sidder fanget. Det gælder nu om at prioritere 
hvilke oplysninger der er vigtige at få kommunikeret igennem samt 
hvordan holdet bedst får udnyttet sine kræfter, idet nogle poster 
er langt væk, mens andre er tættere på.
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Diagrammet herunder viser den optimale løsningsrækkefølge:

Baggrundshistorien for løbet er at de 3 er blevet taget til 
fange af en sekt, der går ind for menneskeofringer af svage 
mennesker for at bringe samfundet tilbage kun med de stærkeste 
individer. Derfor er fangerne anbragt så de kan komme fri hvis de 
er kløgtige. Denne historie er det kun de ikke tilfangetagne der 
får info omkring gennem posterne de finder. En del af posterne har 
dog koder der kun kan løses med den kodeløser der findes hos de 
tilfangetagne. Historien er ikke nødvendig at forstå for at løse 
løbet.

Kan også bruges til:
En mere forsimplet version kan sagtens laves hvor en person over 
walkie talkie skal guide et hold rundt til en række poster og 
hvor de skal samarbejde om at løse poster undervejs. Man kan 
også udvide “escape-room”-elementet og lave flere koder, låse og 
objekter som de tilfangetagne kan finde.

Fange 1 (Chok)

A: Oprettelse af kommunikation

L: Hente fangerne

D: Sende information om koder og 
nøgleplaceringer tilbage

E: Frigøre kæderne

F: Finde nøglerne

G: Åbne kasserne

C: Krydspejle 
sig til koder og 
nøgleplaceringer

I: Finde 
benzindepoter

K: Finde 
koordinater 
på fangerne

BONUS: Løsning af koder

B: Krydspejlinger til koder og 
nøgleplaceringer

H: Placering af benzindepoter

J: Koordinater til poster med 
positionen af fangerne

Fangeskab

Kæder Kasser

Nøgle

Nøgle

Nøgle

Tæppe

Kompres

Vand

Fange 2 (Blødning)

Resten af 
gruppen

Fange 3 (Dehydrering)
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Gruppernes døgn: Find profesoren 
Materialer:
Post 1: Test af vacciner:
- 3 forskellige frugtfarver
- Citronsyre
- 4 dunke med vand
- Pipetter
- Sygerapporter (Se bilag “Gruppernes døgn sygerapporter.pdf”)
- Notater fra professoren (Se bilag “Gruppernes døgn professorens 
notater.pdf”)

Post 2: Krydsning af ravningebroen:
- Malerdragter
- Mundbind
- 8 pløkker
- 8 laminerede talsedler fra 1-8

Post 3: Frokost-udkig:
- Mad til frokost
- Kikkert
- Sedler med koder i stor skrift for de madvarer man har

Post 4: Forhandling med fremmede:
- Udfyldte sygerapporter (Se bilag “Gruppernes døgn sygerapport-
er.pdf”)
- Udklædning

Post 5: Skydetræning med slynger:
- 1 rulle sejlgarn
- 1 rulle tykt garn
- 1 rulle sølvpapir
- 6 hegnspæle
- 3 plader på ca. 30x30cm med billeder af zombier
- Strips

Forberedelse:
Post 1: Test af vacciner:
- Bland 4 forskellige væsker - Rød, Grøn, Blå og Klar (med cit-
ronsyre)
- Placer vanddunke
- Print sygerapporter

Post 2: Krydsning af ravningebroen:
- Sæt pløkker i jorden henad en sti med tallene 1-8 med ca. 20m 
mellemrum

Post 3: Frokost-udkig:
- Lav koder til madvarerne
- Ophæng koder i træer i tilpas afstand fra udkigspunktet
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Post 4: Forhandling med fremmede:
- Briefing af dem der skal spille de fremmede
- Print og udfyldning af sygerapporter

Post 5: Skydetræning med slynger:
- Opsæt pladerne med zombier på hegnspæle så de står lidt for-
skudt og agerer skydeskiver
- Lav evt. en slynge så deltagerne kan se hvordan den skal se ud

Beskrivelse:
Post 1: Test af vacciner:
Her gælder det om at udvælge hvilke vacciner der skal testes på 
egen krop. For at vaccinen virker skal man have en vis puls, 
hvorfor man bliver nødt til at være fysisk aktiv og lave rygbø-
jninger, mavebøjninger, englehop e. lign. Herpå skal man så ud-
føre en sygerapport så de senere kan konstatere om det virkede 
eller ej.

Post 2: Krydsning af ravningebroen:
Da de ankommer til ravningebroen kan de se på deres Smittezone-
kort at næsten alle zoner rundt omkring broen er kontaminerede. 
Derfor må de først købe sig til beskyttelsesdragter og mundbind. 
Dette gøres gennem valutasystemet som beskrevet tidligere. Deru-
dover skal de passere et meget udsat sted, hvor det gælder om at 
træde rigtigt. Man skal derfor passere over broen enten på højre 
eller venstre side af de 8 markeringer. Deltagerne får rækkeføl-
gen at vide 3 gange i træk, men uden at måtte notere ned. Herpå 
skal de passere korrekt. Gør de det ikke korrekt går alle i grup-
pen et niveau op i smitte.

Post 3: Frokost-udkig:
Her skal deltagerne lære at holde skarpt udkig. Derfor skal de 
aflæse og tyde de koder der er placeret langt borte i nogle træer. 
Hvis de korrekt kan oversætte koden får de udleveret det som ko-
den oversætter til som mad (fx rugbrød = dørbgur, agurk = Ananas 
Gummi Ur Rally Kirke, osv.).
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Post 4: Forhandling med fremmede:
Her skal de lokke sygerapporter ud af forhandlerne. Alle kneb 
gælder for at få lokket dem ud. Smiger, kold valuta, snyd osv. 
Sygerapporterne giver deltagerne et clue til hvor professoren har 
søgt tilflugt henne, idet alle succesfulde resultater er ved Vin-
dinge-centret.

Post 5: Skydetræning med slynger:
Hvert hold skal sammen fremstille slynger ud fra materialerne. 
Man laver en slynge på følgende måde:

- Skær 6 stykker sejlgarn på ca. 1,8m
- Udspænd disse så de ligger helt parallelt med hinanden
- På midten væves nu et tæt lag af garnet der er ca. 12cm i bred-
den
- Enderne af vævningen strammes til så vævningen lukker sig som 
en lille skål
- De 6 stykker sejlgarn der stikker ud i hver ende flettes til én 
snor på hver side af vævningen
- I den ene af de to flettede snore laves en lille løkke i enden 
som en finger kan være i

Find også en guide til at lave og bruge slynger 
her:
- https://www.youtube.com/watch?v=Gog3HEX-
rQzE&t=441s
- https://www.youtube.com/watch?v=RzDMCVdP-
wnE&t=305s

Når deltagerne har lavet en slynge skal de skyde 
sammenpressede sølvpapirskugler efter de opstill-
ede zombier. Det er ret svært, men man bliver 
bedre jo mere man øver sig. Hvert hold skulle her 
bare ramme 1 gang før de havde klaret posten.

Kan også bruges til:
De fleste af disse poster kan tages ud af sammenhængen og bruges 
individuelt som aktiviteter/poster på et møde i kredsen

Gruppernes døgn: Følg sporet af profes-
soren 
Materialer:
- Bibeltekst fra professoren (Se bilag “Gruppernes døgn kort 
koder vaccine.pdf”)
- Koder (Se bilag “Gruppernes døgn koder.pdf”)
- Kompas
- Lygte/app til at morse med

Forberedelse:
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- Udprint koder og placer dem præcist der hvor de skal være

Beskrivelse:
Når deltagerne kommer ind i kirken finder de et dokument der in-
dleder et forløb af spor og koder som professoren har lagt ud. 
Forløbet er som følger:

- Dokumentet med en modificeret bibeltekst findes i våbenhuset og 
med ordene “omkring midnat” og “Lyset fra Øst” ledes opmærksom-
heden mod at man skal kigge mod øst fra tårnet.
- Fra tårnet morses der “..//---./.../-/./-.//.../-/../--././.-
.//.../---/.-.././-.//---/.--.// = I østen stiger solen op”
- På orgelbænken findes en seddel med koden “V1-L1-4, V1-L2-6, V3-
L2-4, V6-L3-1, V4-L3-6, / V7-L4-8, V2-L3-5, V5- L1-12, / V3-L3-1, 
V4-L4-4, V6-L1-9, V2-L1-9, V7-L3-6 / V3-L2-8, V5-L3-21, V1-L1-1, 
V2-L3-4, V7-L1-6, V7-L2-4” Denne kode referer til Vers, Linje og 
bogstav i salmen. Dette giver så teksten “Forrest i skibet tredje 
til højre”
- Under den tredje kirkebænk fra højre findes en seddel hvor der 
står “pøhtzbthxonqkqk”. Ved at bruge nøgleordet “skibet” i en 
SPEJD-kode (fordi “skibet” er det eneste ord der er godt at bruge 
som nøgleord), får man teksten “bjergprædiken”.
- Godt gemt på prædikestolen findes en lap papir hvor der står 
“Matthæus kap. 3 V. 13, 270 grader”. Dette henviser til tekst-
stykket i biblen, hvor Jesus bliver døbt. Derfor ledes man til 
døbefonten.
- I døbefonten ligger et kompas med teksten “nr. 5 (nadver)”. Ved 
at pejle 270 grader rettes blikket mod orglet. På en repos under 
den 5. pibe ligger der endnu en 
seddel.
- På sedlen står der “dpqs ojsql 
L2-o10-1, L5-o2-1, L6-o4-1, L3-o7-
5, L7-å2”. Den første del løses 
som en SPEJD-kode med nøgleor-
det “nadver”. Dette giver så “over 
døren”. Over døren er der en 
tekst, hvor man kan benytte samme 
metode som med salmen til at finde 
bogstaver og tal. Dette giver så 
teksten “Bent 1932”.
- Ved gravstenen for Bent født i 
1932 er der placeret en kuvert med 
professorens notater.

Kan også bruges til:
Et kodeløb som det her kan også 
laves andre steder - i kredshuset, 
i den lokale park, på gågaden osv.



31

Gruppernes døgn: Vaccineløbet 
Materialer:
- Ler (blå-ler)
- Frugtfarve (dichlortriglycid)
- Brænde
- Citronsyre
- Destilleringsfad
- Sten til at lægge under bål
- Uranpulver (sukker)
- 20l dunk med vand (demineraliseret vand)
- Antistof (ristede løg)
- Kort over poster (Se bilag “Gruppernes døgn kort koder vaccine.
pdf”)
- Navnesedler til ingredienserne (Se bilag “Gruppernes døgn kort 
koder vaccine.pdf”)
- Vaccineformularen (Se bilag “Gruppernes døgn kort koder vac-
cine.pdf”)

Forberedelse:
- Print af kort
- Print af vaccineformularen
- Print af navnesedler og placering af ingredienser

Beskrivelse:
Deltagerne skal ud og indsamle ingredienserne for at kunne skabe 
den vaccine som professoren har fundet frem til. Kortet fortæller 
placeringen, men det er ikke klart hvad det er man skal hente. 
Nogle af tingene er tunge, nogle ligger langt væk, nogle ting 
skal man være flere for at bære. Derfor må man samarbejde og bruge 
fx walkie-talkies til at koordinere indsatsen. 

Derudover kan der være andre grupperinger i området som man skal 
passe på. Hvis de fanger en vil man gå 2 smitteniveauer ned. Hvis 
man har beskyttelsesdragt på når det sker går man kun 1 niveau 
ned. 

Når ingredienserne er indsamlet skal formularen følges korrekt 
så vaccinen kan blive så virksom som overhovedet muligt. Dereft-
er skal vaccinen indtages. Dagen efter kunne man så konstatere 
om den var virksom eller ej. Da det viste sig at den var god nok 
kunne vi broadcaste formularen ud via radioen.

Kan også bruges til:
Det er egentlig ligesom et lagkageløb - man kan bruge en masse 
forskellige temaer over det. Nogle af tingene kan man gøre eks-
tra besværlige - det kan være at de er utroligt store eller meget 
uhandy. Det kan også være at det fx er vand der skal transport-
eres uden at man har noget at transportere det i.
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Guides
Radioudsendelser (simpel lydredigering)
Et redskab til at omdanne lydfiler er programmet audacity, der kan 
hentes gratis her:

https://www.audacityteam.org/

Programmet er ret simpelt men kan utroligt mange ting - klippe 
lyd sammen, optage lyd, reducere støj, tilføje støj, spille 
lydklip bagfra osv.

Til brug i radioudsendelserne har vi brugt et online text-to-
speak værktøj, hvor vi kunne skrive en tekst ind som så blev læst 
op. Vi brugte demoen af et program fra ReadSpeaker (https://www.
readspeaker.com/voice-demo/). I audacity graber man lyd direkte 
fra computeren ved at indstille optagefunktionen til MME og så 
til højre for vælge den enhed man afspiller lyden fra (her har 
vi valgt “SMT22A300”, der er min computerskærm). Når man så 
vil optage skruer man op for lyden og trykker man på den røde 
optageknap. Herefter vil lyden blive indspillet i et spor som man 
kan se på de blå streger. Når man vil stoppe optagelsen trykker 
man på den gule firkant.

For at rykke rundt på lydklip bruger man   -knappen. For at 
kopiere markerer man først med   -knapen for herpå at trykke 
CTRL+C, markere det sted hvor man vil sætte ind henne og så 
trykke CTRL+V. Oppe i “effekt” fanen kan man reducere støj, fade 
ud og meget mere. Når man er færdig med projektet går man op i 
“fil > eksporter lyd” og vælger det format filen skal gemmes i.
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Smittetælleren (laser-skæring)
Hvis man kan få adgang til en laser-skærer kan man ret nemt få 
lavet nogle virkelig seje ting. Smittetælleren er lavet på denne 
måde. Man kan bla. (næsten) gratis komme til laserskærere hos 
FabLabs rundt omkring i Danmark (http://fablabdanmark.dk/).

For at lave filer til laser-skæring skal man have et 
computerprogram hvor man kan tegne det man vil skære. Som 
studerende kan man gratis hente AutoCAD der er et tegneprogram. 
Man kan også gøre det i Illustrator, men det program koster 
penge.

https://www.autodesk.com/education/free-software/featured

Herinde tegner man op med de streger man vil skære i 1:1 i 
mm. Dvs at hvis man vil skære en firkant på 30cm x 25cm skal 
den i programmet tegnes som 300 x 250. Derudover arbejder man 
med 2 typer skæringer der skal placeres i hvert sit lag i 
tegneprogrammet - Skæring: det der skal skæres helt igennem. 
Gravering: Det der bare skal tegnes på overfladen.

De fleste laserskærere kan skære i pap, træpap og mdf. Hvis det er 
en lukket laser (altså med låg) og udsugning kan man også skære 
i skum, plexi-glas og andre ting. Man kan ikke skære i metal som 
udgangspunkt.

OBS: Vær sikker på at du forstår maskinen inden du går igang. Lav 
testskæringer inden du skærer dine ting. Hold øje med at maskinen 
kører rigtigt. Laserskæring er ikke farligt på nogen måde, men 
det er lidt dyrt udstyr man skal passe på.
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Kortværktøj (Google Earth Pro)
Google Earth Pro er et virkelig godt og gratis værktøj til at 
lave kort med poster på, til at planlægge ture med og meget 
mere. I modsætning til Google Earth kan programmet eksportere 
satellitbilleder i meget høj opløsning.

Hent programmet her:

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html

I Google Earth Pro kan du ved hjælp af knappenålen markere 
punkter som så dukker op i en samlet liste til venstre. For hvert 
punkt kan du få vist koordinatet. Dermed kan du let smide poster 
ind til et løb eller planlægge en tur.

Med “Sti”-knappen lige til højre for kan man lave en samlet rute 
og herefter få vist afstande, højdeprofil for ruten osv.

Når man har indtegnet de ting man vil på sit kort kan man 
eksportere det i høj opløsning som et billede eller printe det 
til en PDF. Man kan også printe direkte.

Husk at sæt opløsningen op hvis man gerne vil se flere detaljer på 
kortet. Indstillingen på 4K UHD er god hvis man printer store A3 
kort. Derudover kan man til- og fravælge skala, kompas osv.
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Bilagsoversigt
Løb og aktiviteter
Bortførelsen kort.pdf
Bortførelsen poster.pdf
Fiskeslagtning opskrift.pdf
Foodhunt guide.pdf
Foodhunt.pdf
Gruppernes døgn koder.pdf
Gruppernes døgn kort koder vacciner.pdf
Gruppernes døgn professorens notater.pdf
Gruppernes døgn sygerapporter.pdf
Krydspejlingsløb kort.pdf
Krydspejlingsløb poster.pdf
Lig i søen løb med kanoer.pdf
Smittezonekort.pdf
Undersøgelse af lejr.pdf

Ekstra
HZ1AM 28Marts.mp3
HZ1AM 29Marts.mp3
HZ1AM 30Marts.mp3
Kode oversætter.pdf
Smittetegn.dwg
Smittetegn.pdf
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Kontakt
Kompendiet er udarbejdet af:

Clara Trude Struve
24 26 24 13
clarastruve@hotmail.com

Troels Peter Lund Rasmussen
28 68 27 30
troels.p.l.rasmussen@gmail.com

Daniel Rea Kragskov
25 79 56 43
danielkragskov@gmail.com


