
 

 
Post  1 Gokart ræs 
 
Aftale med:  
 
Placering: Ved rampen 
 
Antal personer: 4 
 
Materialer: Gokart byggesæt (Rafter hjul, rat sæde, reb), trafikkegler, bånd til 
afspærring af banen, cykelhjelm kørehandsker.  
 
Der skal bruges et område at bygge på der svare til 2 parkeringspladser til at bygge, 
og en ca. 20 m lang bane hvor de kan køre frem og tilbage. 
 
Post indhold: Spejderne skal samle en Gokart, skubbe den rundt på banen, der skal 
sidde en kører i vognen. 

De store spejdere: skal samle vognen 
 

De små spejder: skal kun sætte sædet fast 
 

Vigtigt:  
Tid: 45 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten, der gives point for den tid de er om at 
kører banen igennem. 
Spørgsmål:  
 
  



 

Post  2 Smadre service evt. med et handicap 
 
Aftale med:  
 
Placering: Buger King ved elevatoren under trappen   
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: Stativ / bord hvor servicet (Paptallerkner) kan stå på, en presning til at 
sikre at boldene ikke flyver for langt, bolde. Der kan stå point på tallerknerne, 
spejderne kan have Ko-briller på så det er svære for dem at fokusere, eller to spejder 
for hænderne bundet sammen venstre / højre og skal så kaste i fællesskab.  
 
Post indhold: Spejderne skal kaste et antal bolde og smadre/vælte så meget 
service de kan. 

De store spejdere: 
 

De små spejder: 
Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten, der gives point for hvor det enkelte service 
der bliver smadret. Pointen kan være forskellige om det er en tallerken eller en kop 
. 
Spørgsmål: 
Kan bolden være abehænder i stedet for alm bolde? Måske vi kan få æsker og krus 
fra Burger King. 
 
  



 

Post  3 Morse/kode evt. med ipad eller lign. 
 
Aftale med:  
 
Placering: Teleforhandler Yousee eller Telia 
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: 3 I-pads / tablets  
 
Post indhold: Spejderne skal løse koder eller kode en morsebesked, koderne kan 
være afsendt på forskellige måder. Eks. koderne kan ligge gemt i et stykke film 
 

De store spejdere:  
 

De små spejder: kan bruge andre koder end morse 
Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten, om de løser koden og hvor hurtigt de løser 
den.  
De store:   
De små:  
Spørgsmål: 
 
  



 

Post  4 Indkøbsliste til spejderne, som skal finde priserne og angive summen. 
 
Aftale med:  
 
Placering: Kvickly evt. Inde i Kvickly 
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: Indkøbsliste 
 
Post indhold: Spejderne skal finde varerne i butikken og komme tilbage med 
priserne.  

De store spejdere skal have en opskrift / madplan til en weekendtur og 
et budget som de skal se om de kan købe ind til i Kvickly. De har de 
basisting der normalt ligger i en patruljekasse opvaskemiddel, basis 
krydderier osv. 

 
De små kan udover navnet have et billede og så måske et hint om hvor 
vare står. 

Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten, hvor hurtigt de finder de rigtige vare og 
hvor mange de finder. 
Store: Har de alle tingene med, ekstra point hvis de tænker ud af boksen. 
 
Spørgsmål: 
 
  



 

Post  5 Spejder Crossefit 
 
Aftale med:  
 
Placering: Fitness dk i gangen ud for  
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: Spejder Crossefit redskaber, rygsæk med vægt, tovtrækningstov, 
hjemmelavet vægte af rafter osv. 
 
Post indhold: Spejderne skal lave / samarbejde omkring Crossfit øvelserne, sjippe 
armbøjninger, planke osv.  

De store:  
 

De små:  
 
Vigtigt:  
 
Tid: 30 min 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten 
 
Spørgsmål: 
 
  



 

Post  6 Klippe/klister gangen 
 
Aftale med:  
 
Placering: Panduro hvis det kan lade sig gøre inde i butikken vil det være fedt. 
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: pap, farvet papir, farver, osv.  
 
Post indhold: Spejderne skal lave en collage, der kan være et par forskellige temaer 
som de kan vælge imellem. Eller tørklæderinge, 3D perleplader, skulptur i papirklips. 

 
De store spejdere: 

 
De små spejder: 

 
Vigtigt:  
 
Tid: 30 min 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
 
Spørgsmål:  
 
  



 

Post  7 Læg den pæneste neglelak på hele patruljen 
 
Aftale med:  
 
Placering: Neglebutikken eller Buety shop 
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: Neglelak, neglelak fjerne, stole  
 
Post indhold: Spejderne skal lægge neglelak på hinanden. 

De store spejdere:  
 

De små spejder: 
Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
Spørgsmål: 
 
  



 

Post  8 Pudekamp 
 
Aftale med:  
 
Placering: Bahne der skal bruges et felt på 3x2 m 
 
Antal personer: 4 
 
Materialer: Stativ til pudekamp, fald underlag (måtter fra ju-jitus), puder  
 
Post indhold: Spejderne skal kæmpe mod en fra teamet, måske vi kan lave 
bommen på en måde så det punkt deltagerne sidder på kan dreje rundt om bommen.  

De store spejdere: 
 

De små spejder: deres underlag kan ikke dreje rundt 
Vigtigt:  
 
Tid: 30 min 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
  
Spørgsmål:  
 
 
  



 

Post  9 Skriv en artikel om at være spejder 
 
Aftale med:  
 
Placering: JV 
 
Antal personer: 3  
 
Materialer: PC og printer 
 
Post indhold: Spejderne skal skrive en artikel om deres bedst spejder opleves, eller 
om hvorfor de er spejder.  

De store spejdere: 
 

De små spejder:  
Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
Spørgsmål: 
 
  



 

Post  10 Klæd en mannequin på 
 
Aftale med:  
 
Placering: Spejder Sport 
 
Antal personer:  
 
Materialer: 2 mannequiner, tøj (spejdersport skaffer) 
 
Post indhold: Spejderne skal klæde en mannequin på med korrekt tøj til en vinter 
heike. 

De store spejdere forklarer hvad de enkelte lag gør. 
 

De små må gerne fortælle, hvad de forskellige lag gør men det er ikke 
nødvendigt. 

 
Vigtigt:  
 
Tid: 30 min 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
 
Spørgsmål: 
Kan vi udvide for de store med pakning af rygsæk / grej man bør have med på en 
vinter Heike. 
 
  



 

Post  11 stop motion  / film 
 
Aftale med:  
 
Placering: Biografen 
 
Antal personer: 4 
 
Materialer: Lego klodser, 3 I-pad eller mobiltelefoner med app’en, baggrund 
 
Post indhold: Spejderne skal lave en stopmotion-film eller en film af en sketch på 2 
min. 

De store spejdere:  
 
De små spejder: Der skal være en historie som de kan gå ud fra. 

 
Vigtigt:  
 
Tid: 45 min 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
  
Spørgsmål:  
  
 
  



 

Post  12 Rejse telt  
 
Aftale med:  
 
Placering: Eventyrsport 
 
Antal personer: 3  
 
Materialer: telte, afspærring af området, presenninger som teltet kan stå på. 
Eventyrsport har muligvis demo telte, ellers har spejdersport. 
 
Post indhold: Spejderne skal rejse et fjeldtelt på tid.  

De store spejdere:  
 

De små spejder: 
Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
Spørgsmål: 
Kan vi til de store spejder give dem telt med forskellige sværhedsgrad.  
 
  



 

Post  13 Naturbehandling – hvilke urter er godt til hvad 
 
Aftale med:  
 
Placering: Bønnespiren 
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: Forskellige produkter, plancher med de forskellige urter 
 
Post indhold: Spejderne skal se / smage på forskellige urter og giver forklaring på 
hvad de kan bruges til. 

De store spejdere skal dufte til en urt, finde den i butikker (navngive 
urterne) og beskriver brugen. 

 
De små spejder kan evt. få et skema hvor de skal krydse af hvad 
urterne bruges til. 

Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
De store:   
De små:  
Spørgsmål: 
 
  



 

Post  14 Kims leg 
 
Aftale med:  
 
Placering: Ostebutik/ made in Spain 
 
Antal personer: 3 
 
Materialer: 10 smagsprøver 
 
Post indhold: Spejderne skal smage på forskellige smage og ting fra butikken og 
forklare hvad det er de smager.  

De store spejdere: 
 

De små spejder: 
 
Vigtigt:  
 
Tid: 30 min 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten,  
 
Spørgsmål: ok 
 
  



 

Post  15 Dæk bord til 10 på den korrekte måde udenfor restauranten 
 
Aftale med: 3 
 
Placering: Hoved indgangen ud for Cafe Vivaldi 
 
Antal personer:  
 
Materialer: Bord, dug, tallerkner, glas, bestik, blomsterdekoration lys. 
 
Post indhold: Spejderne skal dække bord til 10 gæster, tallerkner og glas skal stå 
rigtigt.  

De store spejdere:  
 

De små spejder: 
Vigtigt:  
Tid: 30 min 
Point: Der kan gives 100 point på posten. 
 
Spørgsmål:  
 
 
  



 

 
 
Mellem post Finde logoer på butikker  
 
Materialer: Opgave ark med de loger de skal finde 
 
Post indhold: Spejder får et opgaveark med udsnit af forskellige logoer, de skal så 
afmærker på kortet den butik der her det pågældende logo.  

 
De store spejdere:  

 
De små spejder: 

 
Vigtigt:  
 
Tid: under hele løbet 
 
Point: Der kan gives 100 point på posten. 
 
Spørgsmål: ok 
 
 


