
Møde: træn dine 
vikinge-evner 
Nu nærmer tiden sig for, at vi skal på 
vikingesommerlejr. I den anledning har Bersærker 
Børge sendt jer sit personlige træningsprogram, som 
han altid selv træner efter inden et stort vikingetogt. 

Bersærker Børge er vild og stærk og god til at slås. Han er modig, men nogle gange 
glemmer han at tænke sig om inden, han går i krig. Han har et stort temperament og kan 
hurtigt blive vred. Men en ting er sikker. Han vil altid forsvare sine venner, og derfor elsker 
hans venner ham alligevel. 

Mødet er udformet som et stjerneløb. Der er 6 poster og en fællesleg. 

Bæver/ulve: går fra post til post 
Junior/trop: byg en båd (trekant i rafter), som man sejler fra post til post i. 

Badge 
Når spejderne har gennemført mødet, kan de få en sej badge til 
uniformen. Du kan bestille badges ved at skrive til Christian på 
christian@aroslejren.dk. De koster 5 kr pr styk. 

Post 1 
Formål: Træne vores evner til at indtage en landsby. Når der 

skal indtages en landsby, skal man være hurtig og god til at undvige 
forhindringer på vejen. 

Aktiviteten: Der laves en bane med forhindringer, fx spænde snore ud man skal over/
under, ting man skal hoppe over (brændestykker, mælkekasser), undvige 
paniske landsbyboere (lederen står på et fast punkt og må ikke flytte sig, 
men gerne strække sig. Bliver man rørt skal man tilbage til start). Aktiviteten 
kan laves kom en konkurrence, hvor der tages tid. For junior/trop kan man 
eventuelt sige, at man skal gennemføre i båden. 

Materialer: Reb, diverse forhindringer, eventuelt en tidstager.  

Post 2 
Formål: Vi øver os i at kaste vores økser og ramme målet, når vi skal indtage 

landsbyer. 

Aktiviteten: Der skal laves en økse til at kaste med. Øksen kan laves af en pind, hvor der i 
toppen bindes en tykkere pind eller klods fast. Der kastes mod mål, for 
eksempel mod opvaskebaljer, eller en målskive af reb på jorden.  Der kan 
gives point for sværhedsgraden af målet, der skal rammes. 

Materialer: Pinde, klodser, snor (høstbindergran), reb til mål/opvaskebaljer. 
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Post 3 
Formål: Vi skal også træne til søslag. Vi skal kunne komme fra et skib til et andet på 

meget lidt plads. 

Aktiviteten: Patruljen/banden skal flytte sig på en gang fra A til B via mælkekasser eller 
avispapir. Der skal være færre kasser/aviser end personer i patruljen. Man 
skal altså lave en transport-kæde. Alle skal hele tiden befinde sig på en 
kasse/avis, da man ellers drukner, og patruljen/banden må tilbage til start. 

Materialer: Start og stop-linie, mælkekasser/aviser.  

Post 4 
Formål: Inden vikinger skal på togt besøger de offermosen for at bede guderne om 

held og lykke på deres rejse. Vi skal nu gætte, hvad Bersærker Børge ofrer 
inden, han tager på togt. 

Aktiviteten: Patruljen skal gætte hvad Bersærker Børge har ofret i mosen. Mosen er en 
spand/balje med mudder eller havregrød med kulør i. I baljen ligger nogle 
genstande, fx 1 ting per person i banden/patruljen, så alle skal finde én 
ting.  For junior/trop kan det gælde at man ikke må fjerne tingen fra 
spanden, men skal gætte den kun ved hjælp af sine hænder. 

Materialer: Spand/balje, mudder/havregrød med kulør, 5-10 genstande (alt efter 
patrulje/bande størrelse). 

Post 5 
Formål: Når vikingerne sejler på togt, er de altid klar til kamp! Men man skal jo også 

have noget at spise på sådan en tur, og når vejret er dårligt, så skal man 
holde fat i rælingen på skibet, mens man spiser. 

Aktiviteten: Hele banden/patruljen holder ved en rafte (rælingen på båden) og har 
øksen i den anden hånd, så man er klar til at angribe fjender. De skal nu 
spise et æble hver, som hænger i en snor. Snoren til æblet fastgøres til et 
stykke tov, som kan spændes ud mellem to træer eller som to ledere kan 
holde. 

Materialer: rafte, snor, æbler, tov. 

Post 6 
Formål: Nogle gange vil dem man røver ikke give slip på deres ting, så vi skal træne 

vores arme, så vi er rigtig stærke og gode til at tage tingene. 

Aktiviteten: God, gammeldags tovtrækning. Man kan gøre det to bander/patruljer mod 
hinanden eller mod 1-3 ledere. Der lægges et reb i midten af banerne og på 
selve tovet, der skal trækkes i findes en lille klud/markering på, som skal 
være i midten, når man starter. Man vinder ved at trække det andet hold 
over grænsen, eller ved at have kluden på sin side, når tiden er gået. 

Materialer: Et tykt tov til at trække i, en klud/tape til markering, et reb til midterlinje.  



Leg: Bersærker Børge-legen (fællesleg/ekstra aktivitet) 
Legen er i bund og grund legen “Tyr”. En fangeleg ,hvor fangeren er i midten af en reb-
cirkel. Der laves en stor ring af reb, som alle holder ved med to hænder. Når Børge løber hen 
mod dig må du slippe rebet. Hvis Børge når at røre dine hænder, inden du slipper, er du 
fanget og skal bytte plads med Børge. Hvis mange slipper rebet og det rør jorden, så er 
Børge fri og må løbe efter alle.


