
100 POINT-LØB. 
 

Bilaget med de 100 små ”poster” klippes ud og fordeles i tilfældig orden uden- eller indendørs, 
afhængig af vejret.  
Deltagerne dels op i hold af max. 4-5 personer – for hvert 1-2 hold skal der være en leder, som 
foretaget kontrol og udstikker opgaver til holdet. (3 ledere kan f.eks. godt styre 5-6 hold – og 
holdene løber blot hen til den leder, som er ledig – de behøver ikke bruge den samme leder 
hver gang.) 
Der slås med 1 terning 
Slår man f.eks. 4 skal holdet løbe ud og finde post nummer 4 – regnestykket ved den lille lap 
med post 4 løses og holdet løbet tilbage til lederen og melder at de har været ved opgave nr. 4 
og hvad løsningen på regnestykket er. Lederen kontrollerer – er regnestykket rigtigt løst får de 
den opgave der hører til post 4. Er regnestykket forkert, må de tilbage og se på post 4 endnu 
engang. 
Løser de opgaven må de slå videre fra post 4 (slår de f.eks. 5 skal de nu finde post 9).  
Løser de ikke opgaven, får de 2 strafpoint (post 4-2=2) – de skal nu slå videre fra post 2 (slår 
de f.eks. 5 skal de finde post 7). 
Alle skal slutte med post nr. 100 (står man ved post 98 og slår 5, finder man post nr. 100 og 
løser opgave nr. 100, selv om man er over de 100). 
Det hold der først når til post 100 og løser opgaven, har vundet !!! 
 
Post Kontrol Opgave 

1 36 Syng et vers fra en sang, der indeholder ordet ”rød”. 
2 45 Fortæl en gåde – kan lederen ikke svare må I lægge 1 point til det terningen 

viser! 
3 54 Find en ting i naturen der starter med ”G” 
4 63 Nævn 4 pigenavne der begynder med ”L” 
5 72 Nævn 3 drengenavne, der begynder med ”L” 
6 28 Hvor ligger Lalandia (svar = på Lolland eller Lolland/Falster) 
7 35 Hvor mange byer i Danmark hedder Nykøbing (svar = 3). 
8 42 Lav 10 armbøjninger hver. 
9 49 Løb 10 gange rundt om jer selv. 
10 56 Hvis man har 1 af hver slags mønt i sin pung, hvor mange penge har man så? 

(svar = 38,75) 
11 24 Hvor mange kilo er 2 tons (svar = 2000 kg.) 
12 30 Lav en opstilling, så hele holdet kun har 3 fødder, 1 numse og 4 hænder på 

jorden. 
13 36 Hvad er DBS og P&T for noget (Svar = DSB er tog/De Danske Statsbaner og 

P&T er Postvæsenet/Post & Telegrafvæsenet) 
14 42 Fortæl en vits, der handler om en hund ! 
15 48 Hvor meget er et dusin (Svar = 12) 
16 20 Hvor meget er en snes (Svar = 20) 
17 25 Nævn 4 julesange 
18 30 Nævn 4 ting, der er grønne. 
19 35 Få hele holdet til at stå på arme eller på hovedet samtidigt. 
20 40 Syng en sang, der handler om vinter 
21 16 Syng en sang, der handler om sommer 
22 20 Syng et vers fra en sang, der indeholder ordet ”gul”. 
23 24 Nævn 2 berømte person der hed/hedder Poul. 
24 28 Find en ting i naturen der starter med ”R” 
25 32 Nævn 3 pigenavne der begynder med ”R” 
26 44 Nævn 3 drengenavne, der begynder med ”R” 
27 55 Hvor ligger Svømmestadion Danmark (svar = i Esbjerg) 
28 66 Hvis man skal sejle fra Jylland til Sjælland sejler man fra Grenå til ? (Svar = 

Hundested). 
29 77 Har dronningen stemmeret når der er valg? (Svar = Nej) 
30 88 Findes der kampfly, der kan flyve baglæns? (Svar, ja et Harrier-fly kan både 

flyve fremad, baglænd og stige/falde lodret som en helikopter) 



31 13 Hvor højt er Eiffeltårnet ca. +/- 25 meter (Svar = ca. 300 m.) 
32 26 Nævn 6 almindelige efternavne. 
33 39 Lav en opstilling, så hele holdet kun har 4 fødder, 1 numse og 2 hænder på 

jorden. 
34 52 Find et stykke tøj, noget jern, noget plastik og noget rødt på/omkring jer. 
35 65 Fortæl en vits, der handler om en kannibal ! 
36 78 Nævn 7 slags frugter/bær. 
37 91 Nævn 5 dyr der starter med ”S” 
38 104 Syng et vers fra en hjulesang. 
39 117 Nævn 3 ting, der er røde. 
40 130 Få hele holdet til at stå på arme eller på hovedet samtidigt. 
41 14 Syng en sang, der handler om forår 
42 28 Kan man holde flydende metal i hånden? (Svar = Ja, kviksølv) 
43 42 Syng et vers fra en sang, der indeholder ordet ”hest”. 
44 56 Fortæl en gåde – kan lederen ikke svare må I lægge 1 point til det terningen 

viser! 
45 70 Find en ting i naturen der starter med ”P” 
46 84 Nævn 4 pigenavne der begynder med ”S” 
47 98 Nævn 3 drengenavne, der begynder med ”S” 
48 112 Hvor ligger ”Den gamle By” (Svar = Århus) 
49 126 Hvad hedder de 2 største byer på Bornholm (Svar = Rønne og Nexø) 
50 140 Hvad hedder Peter Pans flyvende hjælper (Svar = Klokkeblomst) 
51 36 Hvem opførte Rundetårn (Svar = Christian den 4.) 
52 45 Nævn 2 kendte personer, der hedder Jensen til efternavn. 
53 54 Find 2 ord, der starter med ”Z” (Svar = f.eks. Zebra, Zig-Zag, Zappe og Zorro) 
54 63 Lav en opstilling, så hele holdet kun har 3 fødder, 1 nume og 4 hænder på 

jorden. 
55 72 Find 2 ord der starter med ”C” (Svar = F.eks. Citron, Cykel, Chance) 
56 28 Er det giftigt for mennesker at spise kaninæg? (Svar = kaniner lægger ikke 

æg) 
57 35 I hvilken landsdel ligger Hjørring (Svar = Nordjylland) 
58 42 Nævn 2 kendte personer, der hedder Hansen til efternavn. 
59 49 Nævn 3 sange, der handler om sommer 
60 56 Nævn 4 ting, der er blå. 
61 24 Holdet deles i 2 – den ene halvdel skal køre ”trillebør” med den anden halvdel 

mindst 10 meter. 
62 30 Syng en sang, der handler om en fugl 
63 36 Syng en sang, der handler om en mariehøne 
64 42 Find 5 ord der starter med ”Ø” 
65 48 Bær lederen 10 meter ”i guldstol” 
66 20 Nævn 2 sange der står i ”Vi synger” 
67 25 Nævn 3 dyr, der starter med M. 
68 30 Hvor mage gram er 5 pund (Svar = 2.500 gram). 
69 35 Hvilken 1 af følgende ting kommer man normalt ikke i bolledej: Gær, mel, 

margarine, sirup og æg (svar = sirup). 
70 40 Find 20 stykker græs der er min. 10 cm. langt. 
71 16 Tag sko/støvler og sokker af – løb 10 gange rundt om jer selv og tag tfodtøjet 

på igen. 
72 20 Hvad koster det at sendte 1 stykke papir i en lille kuvert, hvis det sal være 

fremme dagen efter, altså som A-post? (Svar = 4,50 kr. i 2004) 
73 24 Hvor ligger Sakskøbing (Svar = Langeland) 
74 28 Lav en opstilling, så hele holdet kun har 5 fødder og 4 hænder på jorden. 
75 32 Hvor kommer Prins Henrik fra (Svar = Frankrig) 
76 44 Hvor kommer Kronprinsesse Mary fra? (Svar = Tasmanien i  Australien) 
77 55 Nævn 2 berømte personer, der hedder Jan til fornavn. 
78 66 Hvor mange nuller er der i en million? (Svar = 6) 
79 77 Syng et vers fra en sang, der indeholder ordet ”ko”. 



80 88 Fortæl en gåde – kan lederen ikke svare må I lægge 1 point til det terningen 
viser! 

81 13 Find en ting i naturen der starter med ”F” 
82 26 Nævn 3 pigenavne der begynder med ”F” 
83 39 Nævn 3 drengenavne, der begynder med ”F” 
84 52 Hvor ligger Kronborg (svar = Helsingør) 
85 65 Hvad hedder Anders Ands nevøer og niecer? (Rip, Rap, Rup og Kylle, Pylle og 

Rylle) 
86 78 hvilken slags knive kan skotter ikke bruge (Svar = lommeknive, der er ikke 

lommer i en kilt) 
87 91 Ligger en hest ned når den sover (Svar = Ja) 
88 104 Hvis man har 1 af hver slags sedler i sin pung, hvor mange penge har man så? 

(svar = 50 100 200 500 1000 = 1.850 kr.) 
89 117 Nævn 3 fugle der er hvide. 
90 130 Lav en opstilling, så hele holdet kun har 2 fødder, 1 numse og 6 hænder på 

jorden. 
91 14 Hvad er DLG for noget (Svar = DLG er et foderstoffirma / Dansk Landbrugs 

Grovvareselskab) 
92 28 Fortæl en vits, der handler om en blondine ! 
93 42 Find en ting i naturen der starter med ”K” 
94 56 Nævn 3 pigenavne der begynder med ”K” 
95 70 Nævn 3 drengenavne, der begynder med ”K” 
96 84 Hvad hedder den store luksuslinier der sank, selv om den var synkefri (Svar = 

Titanic) 
97 98 Hvad hedder et indianertelt også (Svar = En tipi) 
98 112 Hvilken bilmærke er en Mondero (Svar = Ford) 
99 126 Hvor ligger Big Ben (Svar = London) 
100 140 Find 5 fejl på hver af de 2 tegninger – er I de første der finder fejlene har I 

vundet !!! 
  


