
Aktivitet Beskrivelse Utstyr 

Gjett antallet Gjett antall biter med godteri i 
krukke – hvem kommer nærmest?

En krukke/beholder med x 
antall godteribiter, ark og 
penn til å notere navn og an-
tall. Godteriet er premien

Flytte nonstop med 
sugerør 

Bruk sugerør til å flytte nonstop. 
Hvor mange klarer du å få oppi 
koppen på ett minutt?

Nonstopp, stoppeklokke, 
kopp/fat e.l., ark og penn til å 
notere navn og antall. Premie. 

Bowling Få ned flest mulig kjegler på tre 
kast

Ti bowlingkjegler/flasker 
med vann, en-tre fotballer el., 
premie. 

Støvelkasting Kast en støvel lengst mulig ved å 
kaste den gjennom bena og over 
rygg og hode

Støvel, målebånd, ark og 
penn til å skrive navn og leng-
de. Premie.

Triksekonkurranse Hvem klarer flest berøringer med 
føttene før balle treffer bakken?

Fotball, ark og penn til å 
notere navn og antall. Premie.

Kast ball på boks Få ned flest bokser ved å kaste tre 
tennisballer på bokser stablet i en 
pyramide

Minst ti hermetikkbokser eller 
lignende, en – tre tennisbal-
ler/erteposer eller lignende. 
Premie.

Svampekast En leder står bak «hullveggen» 
med hodet gjennom et hull. Får 
kaste tre kast

Bøtte med vann og svamp
En person/leder som kan 
være målskive

Sukkerbitstabling – klar-
er du å bygge høyest 
tårn?

Hvor mange sukkerbiter klarer du 
å stable oppå hverandre før de 
raser?

Sukkerbiter, Ark og penn til å 
notere navn og antall. Premie.

Seigmannstrekking Hvor langt klare du å strekke 
en seigmann uten at den blir 
ødelagt?

Seigmenn, linjal, ark og 
penner til å notere navn og 
lengde. Premie.

Velt flasker med 
strømpe

Fest en nylonstrømpe på hodet 
med en appelsin inni. Sleng og 
velt flasker

Strømper og appelsiner, 
flasker.

Bygge tårn av pappkrus Hvor høyt klarer du å bygge? Pappkrus

Spisepinner Hvor mange sukkerbiter klarer du 
å flytte ved hjelp av spisepinnene?

Sukkerbiter og spisepinner, 
ark og penn til å notere navn 
og antall. Premie. 

Eplestabling Stable så mange epler oppå 
hverandre som mulig

Epler, ark og penn til å notere 
navn og antall. Premie.

Sprett en ball oppi bol-
len med vann

Hver får kaste 5 bordtennisballer. 
Hvor mange treffer oppi bollen?

Bordtennisball, bolle med 
vann. Premie.
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