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Blind orientering
Velkommen til!
Jeres opgave på denne post er at sorterer blå og røde ærteposer i de rigtige spande.
To deltagere bliver ført ind i et område med bind for øjnene. Resten af deltagerne skal stå
udenfor banen, med ryggen mod banen. Inde på banen ligger der 10 ærteposer, 5 røde og 5
blå. De deltagere der står udenfor banen, får et kort over boldenes placering, og skal guide
de to inde på banen til at finde de rigtige ærteposer, og ligge dem i de rigtige pointspande.
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Gode råd – vær opmærksom på
•

De røde ærteposer er kun tegnet ind på det røde kort, og de blå ærteposer er kun
tegnet ind på det blå kort.

Der gives point for
•

Der gives 10 point pr. ærtepose der ligger i den rigtige farve spand når de 8 min. er
gået.

I skal overholde disse regler
•
•

Side 1 af 1

Man må ikke tage bindet for øjnene af.
Deltagerne med ryggen mod banen må ikke vende sig om og se banen på noget
tidspunkt.
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Lederbeskrivelse

Blind orientering
På denne post skal deltagerne i patruljen guide hinanden til at fordele nogle ærteposer i de
rigtige spande.
To deltagere bliver ført ind i et område med bind for øjnene. Resten af deltagerne skal stå
udenfor banen, med ryggen mod banen. Inde på banen ligger der 10 ærteposer, 5 røde og 5
blå. De deltagere der står udenfor banen, får et kort over boldenes placering, og skal guide
de to inde på banen til at finde de rigtige ærteposer, og ligge dem i de rigtige pointspande.
Der er to kort. En med de blå ærteposer påtegnet, og en med de røde ærteposer påtegnet.
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Materiale
•
•
•
•

To spande
10 ærteposer. 5 blå og 5 røde
Kort over ærteposernes placering på banen
Bind til øjnene

Der gives point for
•

Der gives 10 point pr. ærtepose der ligger i den rigtige farve spand når de 8 min. er
gået.

Patruljen skal overholde disse regler
•
•

Side 1 af 1

De må ikke tage bindet for øjnene af.
Deltagerne med ryggen mod banen må ikke vende sig om og se banen på noget
tidspunkt.
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