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Retningslinjer og regler for Digitalt Adventurespejd 

Kick Off 

 

HVOR OG HVORNÅR 

I vælger selv hvor I vælger at deltage i Adventurespejd kickoff.  

Hele patruljen skal være klar kl. 1800 og derefter lægge et 

patruljebillede op på Facebook-begivenheden inden kl 1810, 

https://www.facebook.com/events/1645448622444035/  

 

OM DELTAGERKATEGORIER OG PATRULJESTØRRELSER 

Der dystes, som I ligaen i både en trops- og en seniorkategori 

Det er jeres Ligapatrulje-kategori, der afgør, hvilken kategori, I 

dyster i 

En patrulje kan max bestå af 8 personer, og de må ikke få hjælp 

af ledere/venner 

 

OM UD- OG INDLEVERING AF OPGAVER 

Der er 14 opgaver, som patruljen får mulighed for at løse i tidsrummet 18.10-

20.40 

Opgavebeskrivelser bliver udleveret i en google-drive folder fire gange i løbet af 

Kick Off  

https://www.facebook.com/events/1645448622444035/
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Hver patrulje får adgang til to foldere: En fællesfolder, hvor 

opgavebeskrivelserne udleveres og en patruljefolder, hvor I indleverer svarerne 

på jeres opgaver til bedømmelse. 

I får adgang til de tomme foldere aftenen inden arrangementet via. jeres 

kontaktmail 

 

OM OPGAVER OG OPGAVEKATEGORIER 

De 14 opgaver er delt i fire kategorier: 

Starters: Adventurespejdløb, der er gode for spejdere, der vil på deres første løb (5 

løb/opgaver) 

In between: Adventurespejdløb, der er gode for de let øvede adventurespejdere (5 

løb/opgaver) 

Rutine-runden: Adventurespejdløb, der er gode for øvede adventurespejdere (2 

løb/opgaver) 

Senior-tosser: Adventurespejdløb, der mest henvender sig til seniorspejdere (2 

løb/opgaver) 

 

Opgaverne udleveres af fire omgange 

Udleveringstid Kategori Antal 

opgaver 

Seneste 

aflevering 

18:10 Starters 5 opgaver 19.05 

19:05 In between 5 opgaver 20.00 

20:00 Rutine-runden 2 opgaver 20.20 

20.20 Senior-tosser 2 opgaver 20.40 

 

Patruljen vælger altid selv, om de løser alle opgaver, eller vælger at løse enkelte 

af opgaverne og gøre det mere grundigt 

Det er tilladt at dele patruljen op og arbejde på flere opgaver på samme tid 

Alle patruljer, må løse alle opgaver! 

Hver opmærksom på afleveringsfristen!  
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Krav for deltagelse: 

Til alle poster skal der bruges en smartphone med internetopkobling. Der kan 

med fordel medbringes en computer med internetopkobling. 

 

Alle patrulje skal medbringe følgende:  

- Knive 

- Kreagrej 

- Mælkekarton med nedfrosset vand. (Virker bedst med skruelåg.) 

- Tynde handsker 

- 1 A4-papir 

- Kuglepen/Tusch 

- Lineal 

- 1 fungerende cykel 

- Tracking-app, evt. Endomondo 

- Gammel t-shirt 

- Målebånd 

- Fladt cykelhjul af valgfri størrelse 

- Spand med vand 

- Cykelpumpe 

- Lappegrej 

- Saks 

- Flag i pangfarve af valgfri størrelse 

- Udklædningstøj 

- Kompas 

- Lineal 

- Lommeregner 

- Evt. formelsamling 
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OM POINTGIVNING  

Alle deltagende patruljer får 10 deltagerpoint til ligaen, hvis de afleverer 

løsninger på min. 8 af opgaverne 

Hver opgaveformulering rummer en ”Mulig pointsum”, og det er så patruljens 

opgave at vurdere, om de vil lave mange små opgaver, eller forsøge at være 

grundige med to, der giver flere point 

Den samlede 1., 2. og 3. plads får hhv. 50, 30 og 10 point i 

Adventurespejdligaen. 

Pointstillingen til Adventurespejd Kickoff kan følges på, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ThxFQxMVP_c2zlryzi0rhehIy_WCwbngQ

KJFHxTHxvY/edit#gid=0  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ThxFQxMVP_c2zlryzi0rhehIy_WCwbngQKJFHxTHxvY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ThxFQxMVP_c2zlryzi0rhehIy_WCwbngQKJFHxTHxvY/edit#gid=0

