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Forord
Kære kursister, hermed kompendiet for vores dejlige dag her på OIO. Kompendiet indeholder materiale
(billeder) der er stjålet direkte fra internettet. Af selv samme grund må jeg på det skarpeste fraråde, at I
kopierer eller distribuerer kompendiet til tredje part.
Hvad er det vi skal
Vi skal jo løse en rent praktisk opgave, idet vi skal arrangerer ”FANGERNE PÅ FORTET” for de andre ledere i
morgen søndag. Vi skal rent praktisk designe de poster de skal løse, vi skal finde ud af hvordan vi afvikler
arrangementet, hvordan vi finder et vinderhold, hvordan vi laver en fælles finale og endelig skal vi rent
praktisk bygge og opstille posterne. Det er sådan set opgaven.
Hvordan var det nu konceptet var i fangerne på fortet.
 Først var der er indledning hvor deltagerne blev præsenteret
 Så gennemførte holder et antal poster, som kunne skaffe dem adgang til ”Tiger buret”, hvis en post
blev bestået, fik holdet en nøgle.
 I ”Tiger buret” (Finalen) havde de en begrænset tid til at erobrer deres gevinst.
Hvad er der i kompendiet
Der er en gennemgang af de opgaver vi skal løse.
Oplæg om hvordan posterne helst skal fungerer.
Forslag til poster, som vi har forberedt og taget materialer med til hjemmefra.
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Gennemgang af opgave
Vi skal blive enige om reglerne for ”Fangerne på fortet”, hvordan skal selve legen afvikles.




Selve posterne
o Hvor mange skal der være på et hold?
o Hvad skal de vinde / optjene ved posterne, og hvad er minimum og maksimum?
o Hvor mange poster må de prøve?
o Hvor lang tid skal de have?
Finalen
o Hvem kan / skal være med, er det alle hold, eller de hold der er bedst kvalificeret?
o Hvad skal der foregå ved finalen?
o Hvem vinder?

Oplæg til diskussion om posterne
Hold
Vi skal finde ud af hvor mange der skal være på et hold. Der skal i hvert fald være nok til at de kan
gennemfører posterne, hvis der f.eks. er en post hvor man skal være fire deltagere, skal der og også være
mindst fire deltagere på holdet. Omvendt skal der ikke være så mange så alle ikke på et eller andet
tidspunkt kan være med.
Vores forslag er 4 – 6 personer.

Hvad kan man vinde / optjene ved posterne
I det oprindelig TV show, skulle holdet forsøge at samle fem nøgler. Disse fem nøgler gav adgang til ”Tiger
buret”, men i modsætning til TV showet, hvor der kun var et hold der konkurrerede om hvor stor præmie
de kunne vinde, så er vores leg, en konkurrence mellem hold.
Forslag 1) De kunne vinde bogstaver, jo flere bogstaver de samler, jo længere ord kan de bygge. Det eller de
hold med de længste ord går i finalen.
Forslag 2) Det kunne være et spørgsmål og simpelthen, at samle så mange point som muligt, hver post kan
f.eks. give 0 – 5 point.
Forslag 3) Vi kunne rent faktisk producerer nogle ”nøgler” af ståltråd. Det eller de hold der først samler fem
nøgler går videre.
Hvor mange poster må de prøve
Oprindeligt gennemgik holdet 7 poster hvor de skule samle fem nøgler, hver post var på tid.
Afhængig af point system, aftales hvor mange poster der kan gennemføres.
Hvor lang tid skal de have
Af hensyn til programmet, er oplægget at de bruger 1½ time på poster, ½ time på finale, til indledning og
opsamling går der ½ time, det giver totalt to timer.
Hvordan organiserer vi det?
Oplæg til diskussion om finalen
Hvem kan / skal være med, er det alle hold, eller de hold der er bedst kvalificeret
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Skal der være en kvalifikations runde eller skal alle hold være med i finalen. I TV shower, arbejdede holdet
sammen om at skaffe sig adgang til ”Tiger buret”, hvis det lykkes gik finalen ud på at de skulle redde så stor
en del af skatten ud fra ”Tiger buret” som muligt på en given tid.
Så spørgsmålet e om det kun er et hold der skal i ”Tiger buret” eller et antal hold, eller måske alle holdene?

Hvad skal der foregå ved finalen
Hvad skal der foregå ved finalen?
Forslag ”At suge vingummier”

Hvem vinder
Hvem vinder?
Præmien er Vingummer til hele kredsholdet. Samt en OIO MUG til hver på holdet.

Oplæg til poster
Vi har medbragt oplæg og materialer til en del poster, men det er ikke det samme som vi kun skal bruge de
poster, og heller ikke at vi skal bruge alle posterne.
Vi beslutter i fællesskab hvilke poster vi vil bruge, og udvikler også nye poster.
Vi er så heldige at vi både har midler og tid til at skaffe ting vi måtte mangle. Vi skal bare have lavet en
indkøbsliste, straks fra lørdag formiddag.
Liste over medbragte poster:
 Mega china stick
 Kæmpe buzzer
 Find fem fejl
 Kuglebane
 Slagline uphill
 Troldmandens gåder
 Brandpumpen
 Enigma
 Tetris
 Bowlingkuglebane
 Stibøjler
 Robocup
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Mega china stick
Mega china stick
Holdet vælger en person der skal gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten går ud på at stable brændeknuder oven på hinanden, som et tårn, der gives et point for hver etage
i tårnet.

Materialer

Materiel
2 lange rafter (China sticks)
4 små rafter
Pælebor
3 Besnøringsreb
5 – 6 stykker brænde.
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Kæmpe buzzer
Kæmpe buzzer
Holdet samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten går ud på at føre metal ringen fra den ene ende til den anden ende unden at ramme kobberrøret.
Holdet starter f.eks. med 5 point, hver gang hornet lyder trækkes et point.

Materialer

Materiel

10 m kobberrør

Kasse med horn og batteri
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Find fem fejl
Find fem fejl
Holdet samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten foregår som almindelig kimsleg, der er to stationer på hver station er der 20 ting, de 15 af itingene
er ens de 5 ting er forskellige. Stationerne er placeret med stor afstand, således de ikke kan ses fra
hinanden, og det er selvfølgelig forbudt at råbe, Evt skal holdet gå samlet fra den ene station til den anden.

Materialer

Materiel

2 * 20 ting
2 * Persenning 2 * 5 m.
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Kuglebane
Kuglebane
Holdet samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Der skal bygges en eller to kuglebaner, en fra holdet skal holde i hver sin side, de skal samarbejde om at få
golfkuglen fra start til mål, uden at spilde vand. Holdet starter med f.eks. 5 point, og midster et point hver
gang kuglen falder igennem eller der bliver spildt vand.

Materialer

Materiel

2 * krydsfinerplade 15mm
4 * forskaldningsbrædder
Trælim

Overfræser
Kopbor
Boremaskine
Forlængerledning
Rundsav
Bukke
Sømpistol
Golfkugler
2 * Spande
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Slagline uphill
Slagline uphill
Holdet en fra holdet gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten er i princippet en forhindringsbane oppe i træerne. Gennemføres banen modtager holdet point.

Materialer

Materiel
Slagline
Rafter
Reb

FDF K23, Oliver Hansen, Torben Hansen

Side 10

Fangerne på fortet
Troldmandens gåder
Troldmandens gåder
En fra holdet gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten har fem gåder i stigende sværhedsgrad. En fra holdet besøger troldmanden, som fortæller en ny
gåde af stigende sværhedsgrad for hver rigtigt svar deltageren giver.

Materialer

Materiel
Kvinden og tigeren
Udklædning
Rekvisitter

FDF K23, Oliver Hansen, Torben Hansen

Side 11

Fangerne på fortet
Brandpumpen
Brandpumpen
Tre deltager fra holdet, samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Holdet skal hejse Colaflasken op og tømme den i spanden, holdet for et point for hver gang det lykkes

Der skæres en ring i krydsfinerpladen så stor som muligt, 120° forskudt monteres en dobbelt trisse, Der
monteres seks snore, en over hvert trissehjul, som monteres i flaskens bund og top, her vist med hver sin
farve. I stedet for at hænge kan spanden evt. stå på en stabel mælkekasser.
Materialer

Materiel

3 * dobbelt trisse
Snor gerne to farver
3*krog
1 * krydsfinerplade 15mm
Gaffatape

Spand (VAND!)
Rafter
Reb
Colaflaske
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Enigma
Enigma
Holdet samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Noget men en meget svær kode.
IKKE DEFINERET.

Materialer

Materiel

Papir
Ikea blyanter
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Tetris
Tetris
Holdet samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Rigtig mange mælkekasser er stripset sammen, disse klodser skal samles til en form.

Materialer

Materiel

Strips

Mange mælkekasser !
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Bowlingkuglebane
Bowlingkuglebane
En fra holdet gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Ved at bevæge stængerne fra side til side, kan kuglen trille frem og tilbage på stængerne, det gælder om at
ramme spandene. Spandene kan evt. give forskellige point.

Materialer

Materiel

Stolpe
Franskeskruer

Bowlingkugle
Vandrør
Spande eller ligende
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Stibøjler
Stibøjler
En fra holdet gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten opfindes af Oliver på stedet 

Materialer

Materiel
Stigbøjler
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Robocup
Robo Raley
Holdet samarbejder om at gennemfører posten.
Posten kan evt. gennemføres på tid.
Posten beskrives nærmere.

Materialer

Materiel

Sort/gul afspærringstape
Rød/hvid afspærringstape
Tons af pløkker
Papir
Laminering
Fødselsdagsflag

Roboraley spil
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Bilag A
Regler for ROBO RALEY
Robo raley er et spil hvor man er en robot der arbejder på et fabriksgulv, spillepladen, hver hold har en
robot, og robottens opgave er at komme som den første frem til forskellige kontrolpunkter, markeret med
et flag.
Forklaring af spillepladen
Spillepladen er delt i 8 x 8 felter, med minestrimmel.
Spillerne starter efter tur, forklares senere, fra feltet ”Start”, og skal bevæge sig rundt på banan efter et
program, defineret at nogle kort, som også bliver forklaret senere.
Spillerne starter fra ”START” på må selv bestemme hvilken retning man vil stå i i start øjeblikket. Spilleren
skla altid holde sin orientering, med mindre et program kort kommanderer noget andet, f.eks. ”Drej til
højre”, ”Drej til venstre” eller ”Vend om”. Der kan altid kun stå en robot i et felt. Står man i et felt, hvor en
anden robot forsøger at kører ind, bliver man skuppet i den retning den anden robot kører, uanset hvilken
orientering man selv har. Undtaget hvis man bliver skubbet op i mod en væg markeret med GUL/SORT
tape.
På spillepladen er nogle særlige markeringer, Nogle streger er tegnet på med GUL/SORT tape, disse streger
er væge og kan ikke passeres. Kører man ind i en væg, bliver man stående i feltet foran vægen.
Væg:

På spille pladen er der også felter der er markeret med en sort firkant, disse felter er bundløse huller, hvis
man kommer ind i så dan et felt, uanset om det er et kommando kort, eller fordi man er skuppet der ind,
falder man ud af pladen, og må starte forfra fra ”START”, samme regel gælder hvis man kører ud over
fabriksgulvet kant. Robotten får en skade hver gang den må starte forfra, derfor får robotten et kort mindre
til de efterfølgende runder.
Bundløst hul:
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Point flag
Det gælder om, at samle så mange flag som muligt, Hvis man står i et felt hvor der er et flag, NÅR TUREN ER
SLUT” har man vundet flaget. Og dermed scoret et point.

Bomben
Felter der er markeret med en bomb, springer i luften hver gang feltet bliver besat, robotten fortsætte fra
positionen, men fremover vil holdet få et programkort mindre til at planlægge næste runde.
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Den samlede spilleplade:
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Program kort
Hver hold for som udgangspunkt 8 kort til hver runde, til hver runde skal der bruges 5 kort. Der er altså 3
kort i overskud, som ikke skal bruges.
Hvis en robot falder ud af banen eller bliver sprunget i luften, får robotten en skade, og dermed et kort
mindre til næste runde, Får robotten mere end tre skader, udgår robotten, idet, der skal bruges fem kort til
hver runde.
Kort:
Hver kort har en kommando, f.eks. ”Drej til højre”, ”Gå et felt frem”, ”Gå tre felter frem” eller ”Vend om”
og hver kort har et tal, der er unikt for hver kort, tallet angiver hvor hurtigt robotten udfører sin handling, jo
højre tal jo hurtigere er den.

Spillets gang:
Hver robot får syv kort, ud fra robottens orientering og position, planlægges en rute ud fra de kommandoer
der står på kortene, hver runde består af fem kort, der er altså kort i overskud.
Når alle robotter har planlagt deres rute ved at ligge programkortene i en sekvens. Starter runden. Hver
robot fortæller deres tal for det aktuelle kort, den robot mad det højeste tal starter turen, og rykker sin
robot ifølge den givne kommando på kortet, der næst det næsthøjeste kort, osv.
Når en tur er slut, det vil sige at hver spiller har udført kortet for turen, må de robotter der står på et felt
med et flag, tage flaget.
Alle fem kort / ture skal køres for der uddeles nye kort.
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