Væbnermesterskabet

POSTBESKRIVELSE

Klodstårnet
Velkommen til!
På denne post skal I bygge et højt klodstårn ved hjælp af en elastikkran.
Elastikkranen består af en elastik med fire snore påbundet. Den skal I bruge til at løfte
klodserne op på hinanden
I får 10 min. til at bygge så højt de kan. Undervejs kan I vælge at gemme resultatet op til 2
gange, så I har et resultat i banken, hvis I skulle komme til at vælte tårnet før de 10 min.
er gået.

Gode råd – vær opmærksom på
•
•

Gem resultatet undervejs. Det vil være ærgerligt at miste det hele lige før tiden er
gået.
Tag det roligt. 10 min. er rigeligt til at bygge et højt tårn.

Der gives point for
•

Der gives 15 point for hver klods der står. Dog højest 100p

I skal overholde disse regler
•
•
•

Side 1 af 1

I må kun holde bag ved afmærkningen på snorene.
I må kun røre ved klodserne når i rejser dem op
Klodserne skal stå på højkant for at tælle
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Væbnermesterskabet

Lederbeskrivelse

Klodstårnet
På denne post skal patruljen bygge et tårn ved hjælp af en elastikkran.
Patruljen får 10 min. til at bygge så højt de kan. Undervejs kan de vælge at gemme deres
resultat op til 2 gange, så de har et resultat i banken, hvis de skulle komme til at vælte
tårnet før de 10 min. er gået.

Materiale
•
•

10 træklodser
En elastikkran bestående af en elastik hvori der er bunder 4 snore. På snorene skal
der være et mærke ca. 50 cm. fra elastikken.

Der gives point for
•

Der gives 15 point for hver klods der står. Dog højest 100p

Patruljen skal overholde disse regler
•
•

Side 1 af 1

Patruljen må kun holde bag ved afmærkningen på snorene.
Patruljen må kun røre ved klodserne når i rejser dem op.
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