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Væbnermesterskabet  POSTBESKRIVELSE 

Morsegrise  
Velkommen til! 

På denne post skal I morse informationer til hinanden.  

Patruljen skal deles op i to hold. Holdene skal sætte sig på hver sin side af skillevæggen. 
Derefter får hvert hold en morsegris og et billede af en fin svinesti. På det ene billede 
mangler der fire ting, som I skal finde frem til, hvad er. Placeringen af de fire ting er ikke 
vigtig, men farven er, hvis den skiller sig ud. Svaret kan fx være: ”Riddergris, indianer 
grisling, gul vildsvin og FDF gris. 

Når I har fundet frem til alle 4 manglende ting, melder I stop.  

I får højest 15 min. til at løse opgaven. 

Når I giver jeres svar, skal det være det hold, som manglede dyret på deres kort, som skal 
give svaret. Dette er meget vigtigt, for hvis det ikke overholdes, gælder svaret ikke. 

Gode råd – vær opmærksom på 
• Der er smart at have en morsenøgle med. Den kan findes i VMs kodebog. 
• Det er en god ide at have papir og blyant med ind, så I kan skrive ned, hvad det 

andet hold morser til jer. 

Der gives point for 
• Der gives 25 point for hvert dyr I gætter rigtigt. 

I skal overholde disse regler 
• I må ikke snakke sammen eller kommunikere på anden vis under posten 
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Væbnermesterskabet  Lederbeskrivelse 

Morsegrise  
På denne post skal patruljen morse informationer til hinanden.  

Patruljen skal deles op i to hold. Holdene skal sætte sig på hver sin side af en skillevæg. 
Derefter får hvert hold en morsegris og et billede af en fin svinesti. På det ene billede 
mangler der fire ting, som patruljen skal finde frem til, hvad er. Placeringen af de fire ting 
er ikke vigtig, men farven er, hvis den skiller sig ud. Svaret kan fx være: ”Riddergris, 
indianer grisling, gul vildsvin og FDF gris. 

Når patruljen har fundet frem til alle 4 manglende ting, melder de stop.  

Patruljen får højest 15 min. til at løse opgaven. 

Når patruljen giver deres svar, skal det være det hold, som manglede dyret på deres kort, 
som skal give svaret. Dette er meget vigtigt, for hvis det ikke overholdes, gælder svaret 
ikke. 

Materiale 
• Morsegrise til hvert hold (pivedyrs legetøj til hunde der giver lyd når man trykker 

på den) 
• Papir og blyant så holdene har noget at skrive morse beskederne ned på 
• 2 versioner af billedet med svinestien 
• En morsenøgle til hvert hold, der findes fx. en i VM’s kodebog 
• En væg, ophængt presenning eller noget lignende som kan adskille de to hold. Det 

skal være muligt at høre morsegrisene imellem de to rum 

Der gives point for 
• Der gives 25 point for hvert dyr der gættes rigtigt. 

Patruljen skal overholde disse regler 

• Patruljen må ikke snakke sammen eller kommunikere på anden vis end morse under 
posten 
 

 

 
 




