
 

100 POSTER-LØB 
 

Forberedelse: 

Bilaget med de 100 små poster (se under downloads) klippes ud og fordeles i tilfældig 

orden uden- eller indendørs, afhængig af vejret.  

Svarene på posterne findes ligeledes under downloads. 

Hvis løbet holdes udendørs er det en god ide at laminere alle ark med poster og bagefter 

klippe de 100 strimler fra hinanden.  

Herefter laves hul i strimlens ende med hulmaskine og sæt et alm. elastik igennem hullet – 

bland de mange strimler og sæt de mange strimler med elastik på en pind. Så er du klar til 

at gå ud til de træer m.v. i terrænet – ved hver gren stikker du nu elastikken rundt om 

grenen og strimlen med posten igennem elastikken. Når alle poster er hængt op, er det let 

at se numrene, som alle hænger synligt nedad. 

 

Fremgangsmåde: 

Deltagerne dels op i hold af max. 4-5 personer – for hvert 1-2 hold, skal der være en leder, 

som foretager kontrol og udstikker opgaver til holdet. (3 ledere kan f.eks. godt styre 5-6 

hold – og holdene løber blot hen til den leder, som er ledig – de behøver ikke bruge den 

samme leder hver gang.) 

Der slås med 1 terning. 

Slår man f.eks. 4 skal holdet løbe ud og finde post nummer 4 – regnestykket ved den lille 

lap med post 4 løses, og holdet løber tilbage til lederen og melder, at de har været ved 

opgave nr. 4 - og hvad løsningen på regnestykket er. Lederen kontrollerer – er 

regnestykket rigtigt løst, får de den opgave, der hører til post 4. Er regnestykket forkert, må 

de tilbage og se på post 4 endnu engang. 

Løser de opgaven, må de slå videre fra post 4 (slår de f.eks. 5, skal de nu finde post 9). 

Løser de ikke opgaven, får de 2 strafpoint (post 4-2=2) – de skal nu slå videre fra post 2 

(slår de f.eks. 5, skal de finde post 7). 

Alle skal slutte med post nr. 100 (står man ved post 98 og slår 5, finder man post nr. 100 

og løser opgave nr. 100, selv om man er over de 100). 

Det hold, der først når til post 100 og løser opgaven, har vundet !!! 

 

 

 


