
 

 
Kære deltager, 
 
Vi håber du er klar til at nyde naturen, det gode lejrliv, fællesskabet og fordybelsen. 
Vi har en uge klar til jer, hvor vi skal lave lækker mad, fordybe os i snitteprojekter, og nørde at bruge 
kniv, økse og sav imens vi nyder Slettens skønne natur. Vi lover dig, at du kommer hjem med 
finpudsede bålskills, en permanent duft at bålrøg og hård hud på snittefingrene. Vi skal fordybe os 
og tage os god tid til at gøre alting ordentligt.   
 
Hvis dine båltændingsevner er lidt rustne, så kan du med fordel opfriske dem inden vi mødes på 
Svend Åges mark. - Man ved aldrig hvornår man får brug for at tænde et bål. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Røgsignaler fra 
Rasmus, Sara og Stine 
 

 

 

Det her skal du pakke: 
� Sovepose, liggeunderlag og evt. 

lagenpose. Vi sover ude! 
� Vand- og vindtæt overtøj 
� Masser af varmt tøj - tag heller ekstra 

tøj med så du er sikker på at kunne 
holde varmen. Du skal kun bære din 
bagage fra bussen og til lejren. 

� Langt undertøj, gerne af uld. 
� Masser af sokker - ikke af bomuld! 
� Hue, halstørklæde og flere par vanter 
� Solidt fodtøj, som du går godt i og 

som kan klare regn 
� Badetøj og håndklæde 
� Toiletsager og personlig medicin 

� Siddeunderlag 
� Spisegrej; krus, bestik, tallerkener 

(både flad og dyb) OG 3 viskestykker 
� Kniv/dolk  
� Hvis du har, og har lyst at have det 

med, må du gerne pakke: slibesten, 
økse, tændstål o.l. 

� Lille rygsæk 
� Madpakke til den første aften 
� Penge til tut, gruppebillede og SKS-

buff 
� 5 sokker, uden huller, men som du 

kan undvære, da du ikke skal regne 
med at få dem med hjem igen.

 



Kære deltager

Velkommen til hvad der (forhåbentligt) skal blive en af de mest fysiske uger i dit liv!

Det der adskiller en profatlet fra amatøren er evnen til at overskride smertegrænsen. 
Når du ankommer til Svend Aages mark skal du derfor være klar til kamp. Mød op i dine 
bedste tights, hurtigste løbesko og tøj, så du er klar til kursets første fysiske udfoldelser. 

Husk at gruppen sover inde, MEN er ude i al sit program. Derfor skal du både pakke 
efter pakkelisten for ude- og indegrupper. Udover det der står på pakkelisten, skal du 
medbringe:

• Flere tights end der kan være i din rygsæk! (mindst et par tights)
• 1-2 drikkedunke, så du ALDRIG dør af tørst! 
• Et kompas, så du aldrig mister retning! (ejer du ikke et kompas, så prøv at låne et 
          af din nabo, kreds, ven, homie, søster eller en anden)
• Et par af Danmarks hurtigste løbesko!
• En pandelampe, så du altid kan se!
• Et lagen, så du altid er ren!
• En dagturs-rygsæk
• Det sejeste gear og det svedigste lir! (Eks. svedbånd, pandebånd, farvede 
          snørrebånd…)

Meld dig på en ret i det følgende link, hvor der også vil være nogle lækre spørgsmål du 
skal svare på: https://goo.gl/forms/npbFPe3b7iU9gU9q2 

Med toptunede og veltrimmede hilsner
Søren, Sigrid og Christian

PS: Har du nogle spørgsmål, så kontakt os på christian@fdfk9.dk

Blod, Sved,Tights!
Blod, Sved,Tights! 
Blod, Sved,Tights!



 
Jeres menneskesmuglere på denne rejse vil være 

Morten Overgaard - Ninna Elgaard Kristensen - Rune Kløve Junge  
	

Du er ved at rejse dig, da du pludselig kan mærke skud, der suser forbi dine ører. Du kaster dig ned 
igen og kan hører soldater, som nærmer sig. Hvad gør du? Bliver du liggende, eller tager du flugten 
mod Europa? 
 

	
	

Kære flygtning1 i nød 
 
Du har valgt at tage flugten mod Europa, om det er det rigtige valg får du at se i påsken. Hold hovedet 
nede og kravl mod Svend Aages mark, hvor vi vil stå klar til at hjælpe jer med jeres flugt mod Europa. 
Du vil som kunde opleve en kamp mellem liv eller død, hvor du vil komme ud for svære beslutninger, 
der kan have konsekvenser. På din flugt vil du møde mange forskellige folk - om du tror du kan stole 
på dem eller ej, er et valg du alene må træffe! Dit og andres liv, afhænger af det.  
 
Hvem er vi? 
Vi er tre ydmyge individer, som mod at hjælpe jer af med jeres penge, sætter en ære i at hjælpe 
krigsramte mennesker over grænserne. Dog er vores ydelser ikke helt billige, og du vil nok opleve 
at dine valutaressourcer vil blive formindsket som følge af rejse og diverse regeringers 
smykkelovgivninger. 
Som kunde i M. Enneskesmugling Ltd. (M.E.), kræver vi følgende af dig: Du vil skulle hver dag for 
at finde et sted at sove uden at blive opdaget og sendt tilbage til dit hjemland. Overnatningen 
igennem rejsen vil foregå udendørs, så vi hurtigt kan flytte dig, skulle Frontex komme og lede efter 
flygtninge. Ydermere skal du være i stand til at pakke dine psykiske problemer og eventuelle savn 
af døde familiemedlemmer, dybt ned i din underbevidsthed. 
Da rejsen kan være barsk og der kan opstå uventede situationer, kræver vi af vores kunder, at de 
udover den obligatoriske pakkeliste medbringer:  

• Dagstaske. 
• Badetøj og håndklæde. 
• Gode sko til at gå langt i. 
• Drikkedunk. 
• Madpakke onsdag aften. 
• Billede af én/flere som du har kær.  

Vi glæder os til at samarbejde med jer. Husk betalingen sker løbende under rejsen, såfremt du 
ikke oplever fatale og dødelige konsekvenser som følge af rejsen. 
 
Mvh.		
M.E.	Ltd.	-	Menneskesmugling@via.dk	

																																																													
1	Herefter	benævnt	som	kunde	



Velkommen pony’er! 

Vi har lavet en lille velkomst til jer, som I kan se her:

https://youtu.be/ksT0fO8cvwc

Vi skal en tur til Ponyville og finde ud af hvad rigtig, ægte venskab er, men 

som mennesker kan vi ikke komme dertil. Derfor må vi gennem en 

ponyfisering. I skal, hjemmefra, lave et billede af jer selv som pony, og 

tage det med på kurset. 

I kan lave en tegning selv eller bruge dette link til hjælp:

http://www.dolldivine.com/mlp-fim-pony-creator.php

Vi skal sove udenfor, så husk:

- Udendørs udstyr som der står i deltagerbrevet

- Siddeunderlag 

- Ponybillede/tegning af dig selv som pony

- Historie om hvor, din pony kommer fra, eventuelt hvad du håber på at få 

som cutiemark

- En ret til fælles-fodder første aften

Bro-hoofs fra

Twinkle Afternoon, Bunny Crescent og Solstice Splashes

Venskab er ren magi



 

 

velkommen til bureauet 

 
Så er det nu; Bureauet har brug for din hjælp! 

Vi fik mange ansøgere og har udvalgt netop dig til at varetage de vigtige opgaver, som Bureauet står 

overfor. Fremtiden står på spil, når vi samler vores forstørrelsesglas op, kigger efter spor og løser 

mysterier både nat og dag. Vores magtfulde og hemmelige nemesis er på spil og udfordrer hele tiden 

vores samarbejds-, strategi- og overbliksevner. Vi må stoppe ham, før han ødelægger vores elskede 

Sletten! 

I løbet af ugen vil du komme til at sove på alle tider af døgnet, da skurkene aldrig hviler og vi derfor 

altid skal stå beredt til at opsøge mysterier og ledetråde for at finde slynglerne! 

 

Vi sover inde hele ugen og spiser inde.  

Dog skal i huske følgende ting, for at Bureauet kan fungere optimalt: 

➢ Jeres bedste detektiv outfit. Trenchcoat, hatten, forstørrelsesglas - alt hvad du føler du har 

brug for, for at være en detektiv på farten! 

➢ Blok og blyant, som du kan ha’ med dig på farten 

➢ Eventuelt et kamera, der skal puttes i lommen og haves med ud på vores jagt efter spor 

 

Glæd dig til en uge i mystikkens og detektivgerningens tegn, med en masse spændende og 

udfordrende opgaver! 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Mange hilsner, 

Detektiv Mortensen, Kristensen og Sørensen 
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!
!
!
Hej!Rasmus!!!
Hvor!er!det!længe!siden...!
!
Du!kan!tro!vi!glæder!os!til,!at!vi!mødes!på!Svend!Åges!Ø!i!påsken.!
Vi!har!virkelig!savnet!dig,!for!det!er!bare!meget!sjovere!at!tage!på!

eventyr,!når!du!er!med.!Vi!har!besøgt!Mor!Klump,!men!hun!laver!ikke!flere!pandekager!før!du!
kommer!hjem!igen,!så!skynd!dig!lidt.!!
!
Vi!har!hørt!rygter!om!at!der!lever!to!Møjsengøjsere!på!Sletten,!men!vi!ved!slet!ikke!hvordan!sådan!
en!ser!ud,!gør!du?!!
!
Vi!håber!du!er!klar!til!at!sejle!rundt!på!de!7!slettehave,!på!det!gode!skiv!Mary.!
!
Det!er!super!vigtigt!at!du!husker!en!klatre'(og(sejltilladelse,!så!du!ikke!bliver!nød!til!at!blive!på!
land!i!6!dage.!
Du!skal!derudover!som!madpakke(medbringe(en(stak(pandekager!til!buffeten,!som!vi!skal!have!
onsdag!aften.!
Og!så!ved!man!jo!aldrig!om!man!falder!i!vandet,!så!det!er!rigtig!klogt!at!huske!badetøjet.!!
Derudover!skal!du!have!almindeligt(lejrgrej!med,!så!du!kan!klare!dig!i!6!dage.!Og!det!er!
selvfølgelig!inkl.!Regntøj!og!godt(fodtøj!!Og!et!lagen!til!madrassen,!da!vores!kahytter!er!
indendørs.!
!
Da!vi!er!på!tur!hver!dag!er!det!et!must!med!en!turrygsæk!og!en!drikkedunk,!så!du!ikke!tørster!når!
vi!runder!ækvator.!
!
Vi!ses!snart,!og!husk!nu!alle!
tingene!skrevet!med!fed!og!
de!ting!der!står!på!pakkelisten!
(vi!ved!hvor!glemsom!du!kan!
være)!!!!
!
!
Kærlig!hilsen!
!
Skæg,!Pelle!og!Pingo!
(Brian,!Charlotte!og!Sara)!
saralj95@gmail.com!!
!
!
!
!



 



 
 Der findes en lang række sørøverhistorier om skatte, som vilde 

pirater har gemt af vejen på svært fremkommelige steder. Men 
kun ganske få af disse skatte er fundet (hvis ikke det da er 
fordi, at dem, som har fundet skattene, har undladt at fortælle 
det til nogen!). 
En af de besynderligste historier vi kender til af denne slags, er 
den om kaptajn Osel og hans styrmand Cæsar. Sagnet siger, at 
kaptajn Osel skulle have gemt en stor skat på Lotus-øen i en 
hule, nær en stejl klippe. Skatten bestod af en stor kiste med 
guld. Styrmand Cæsar skulle hjælpe kaptajn Osel med at hejse 
skatten på plads. Men kaptajnen syntes ikke, det var en god idé, 
at andre end ham vidste, hvor skatten var gemt. Så da tønderne 
var skjult, narrede han Cæsar til at tro, at matroserne var ved 
at stikke af med skibet, som i øvrigt hed ”Mosquito” eller 
”Myggen” på dansk. Han fik Cæsar til at kigge ud over havet, 
og i dét øjeblik skubbede han ham ud over klipperne til den visse 
død. Kaptajnen forlod da også øen i den tro at Cæsar var død. 
Men Cæsar havde nået at klamre sig til en busk, som voksede i 
en klipperevne. På den måde formåede han at klatre i sikkerhed 
og slippe fra det med livet i behold, men var nu fanget på den 
øde ø. 
År senere vendte kaptajn Osel tilbage til øen for at bruge af 
skatten, men denne gang blev det Osel der fik en flyvetur ned på 
de hårde klipper. For efter en nævekamp mellem de to, trådte 
kaptajnen forkert og faldt ned i det selvsamme hul, som skatten 
lå gemt i – og mistede angiveligt livet ved dette.  
Cæsar formåede at komme tilbage til civilisationen og fortalte 
på sine gamle dage denne historie til alle, som gad lytte. Men 
ikke én eneste gang røbede Cæsar, hvad der egentlig skete med 
skatten… så måske ligger den der endnu sammen med resterne 
af kaptajn Osel. 

Kære Besætning 
 
Når vi mødes på Sletten forventer vi selvfølgelig at du er iklædt dit 
stiveste sørøver-outfit! 
 
Husk at pakke alt hvad der står på den generelle pakkeliste og hvad 
du ellers mener du får brug for i løbet af kurset, men husk at du skal 
kunne bære alt din bagage i rygsæk. Det er desuden vigtig at du 
medbringer svømmetøj og pandelampe! Vi skal ud og gå meget, og du 
vil under hele kurset skulle bære på alle dine ting. 
 
Du skal ikke medbringe madpakke til første aften, det skal 
hovmesteren nok sørge for.  
 
Hilsen dine instruktører 
Nicklas, Therese & Stefan 

Er der nogle spørgsmål – så send en flaskepost til 
71 20 03 85 

 



 é 

Kære deltager 

Det glæder os at kunne meddele Dem, at de er selvskreven til optagelse på Hogwarts Skole for 
Heksekunster og Troldmandsskab. Inden studiestart bedes De besvare denne optagelsesformular. 

Følgende udstyr skal anskaffes inden semesterets start: 

� 1 alm. Arbejdskappe, mørk 
� 1 sort spids hat til dagligdags brug 
� Beskyttelseshandsker, drageskind  
� 1 tryllestav 
� Viskestykker, dolk og pandelygte. 

� Eleverne må også medbringe en ugle, 
en tudse eller en kat. 

� Bøger bliver stillet til rådighed af 
skolen. 

 

Husk at medbringe tingene fra den obligatoriske pakkeliste. Vi sover inde, men man må gerne 
medbringe en varm sovepose, da sovesalene kan være lidt kolde. 

Som noget særligt i år er der fælles opsamling på Diagonalstræde, hvor det vil være muligt at 
anskaffe sig de ting, som man ikke har med hjemmefra. Alle deltagere bedes desuden medbringe en 
ret til fællesbuffet første aften. De vil få oplysninger om hvilken ret ved at følge linket ovenfor 
(optagelsesformular). 

Vi glæder os til at modtage jer, i Diagonalstræde. 

Venlige hilsener 

Professorerne 

 



Velkommen til en uke inn i naturen. Vi har 
planlagt en masse dritkule aktiviteter for dere 
og gleder oss til at se dere. Vi skal jobbe med 
orientering, gruppedynamik, utholdenhet, 
planlegging og vandring. Vi kommer til å bli 
slitne i bein og hode, men det blir verdt det, 
bare rolig!  
På kurset er vi ute både natt og dag, så tenk 
på dette, når dere pakker klær. Sjekk 
værmeldingen, før dere drar av gårde. 
Vi kommer til å bære bagasjen vår 
under hele kurset! Pakk gjerne 
vanntett.  
Første aften skal dere selv medbringe 
mat til aftensmat - ta med en rett til et felles 
bord. Det kan være kjøttkaker, pastasalat 
osv. osv. De av dere som er født i november 
og desember skal medbringe en dessert.  
I tillegg skal dere medbringe en 
vandretursoverraskelse til en vandretur. 
Denne skal være til 4-5 personer og kan fx 
være noe spiseligt, en lek, en historie, et spill 
eller en sang.  For at kunne klare ugens 
udfordringer, skal I medbringe følgende ting. 
I skal selvfølgelig også medbringe det, som 

står på den fælles obligatoriske 
pakkeliste. 

Vandrerygsæk (dvs. med hoftbælte)  
Drikkedunk (på mindst 1 liter)  
Lommelygte og ekstra batterier 
En rulle toiletpapir  
Minimum en pakke tændstikker  
En kniv/dolk 
Gode sko/støvler at gå i med oppakning (kan 
med fordel være vandtætte, men er ikke et 
krav)  

Løbesko som må blive udsat for hvad som 
helst (dette står også på den obligatoriske 
pakkeliste) 

10 meter tyndt tov (fx flagline, kan får i 
en tømmerhandel)  

Kompas (KUN hvis I allerede har et) 
Minimum to par uldsokker  

To plastikposer fra en dagligvarebutik 
Middagsret til første aften  
Vandretursoverraskelse til vandregruppen 
Lidt personlige snacks 
Lille skriveblok og blyant  

Vi gleder oss veldig til å se dere, ta endelig 
kontakt, dersom noe er uklart:  
For oversettelse: marthaovergaard@gmail.com,  
For teknikksupport: glavindmarkus@gmail.com 
For moralsk support og etiske dilemmaer: 
mads710@hotmail.com 
Alle spørsmål kan henvendes til en av 
ovenstående e-poster  

FJELLFOLKET
Hvorfor være inne - når alt håp er ute

Kjære fjellfolk! 

Med vennlig hilsen deres instruktører:  

Mads, Markus og Martha 



Sjakket 
 

 

Så du tror du har hvad der skal til for at blive en del af sjakket, er du 

sejere end Lars bak, mere robust en dullen, skarpere end trine og kan du 

spise mere kage end Samuel? 
Det vil vi finde ud af til kurset, hvor du vil blive testet og presset i opgaver 
som sjakket ofte finder sig i. Sjakket er dem der på kurset triller rundt og 
ordner opgaver for andre grupper det kan blandt andet gå ud på at 
transportere materiel, bygge kreative remedier, assistere grupperne som 
mandskab på fede oplevelser og meget mere. 
 
Husk at vi sover udenfor i telt. 
 
 
 

Udover den generelle pakkeliste skal i medbringe: 
Madpakke til onsdag aften 
Overalls, lån evt et par af en du kender 

Gaffatape 
Noget nice 
Et billede af din yndlings bil 
Kage eller dessert til 3 personer 
 
 
 
 

Så er du klar på en uges hårdt og hyggeligt arbejde som sjak så er vi klar 
på at lave kaffen 
  

Hilsen dine sjak chefer 



 

 

 borgere i samarqand 
 
horden er på vej! længe har samarqand eksisteret som en 
uforstyrret og fredelig landsby, men gennem de sidste mange 
fuldmåner er horden rykket tættere og tættere på. om natten ses 
deres buldrende bål i det fjerne og sejrsskrig efter deres seneste 
togt giver genlyd over sletten. vi er ikke længere i tvivl om 
hordens næste mål. derfor må vi styrke samarqands forsvar! 
horden må standses inden den får mulighed for at ødelægge det 
vi har opbygget gennem århundreder: en fredelig civilisation, der 
er bygget på jordnære og demokratiske værdier. 
spørg ikke hvad din by kan gøre for dig, men hvad du kan gøre 
for din by. 
så kære borgere i samarqand, fat spaden og forbered jer på at 
arbejde hårdt og længe. forbered jer på lange dage og ikke mindst 
lange nætter. 
                samarqands øverste råd 

rasmus, sophie og natasha 

 
på den ubarmhjertige mongolske ødeslette kan nætterne være ekstremt 
kolde og da du - som borger i samarqand - er vores bedste og stærkeste 
håb, er det for alt i verden vigtigt at du hele tiden holdes varm og klar 
til at forsvare landsbyen. derfor: pak alt uld og skind du kan opstøve. 
 
når tiden kommer vil du ikke forsvare din landsby uden at gøre din 
familie ære. du skal medbringe en del (del = mongolsk traditionel kjortel) 
med det våbenskjold der har fulgt din familie siden samarqands fødsel.  
 
som borger i landsbyen forventer vi at du mestrer de mest basale 
pioneringsfærdigheder. dette indebærer bl.a. tømmerstik og dobbelt 
halvstik og hvordan disse anvendes i raftebyggeri. du anbefales at se disse 
videoer inden du møder op på kurset.  
https://www.youtube.com/watch?v=khpz1xsoqzw 
https://www.youtube.com/watch?v=ewjx5xxgbi8 
 
 

husk også: 
• arbejdshandsker 

• rygsæk til alle dine ting 

• pak vandtæt! 

• vandresko/støvler 

 
kontakt: 
samarqand.gruppe12@gmail.com 



 

 

 

Kære Mongolske kæmper! 

I er de heldige få, der påsken igennem skal overleve 

på den golde Mongolske Slette.  

Vi skal kæmpe os rige og mætte, for uden 

blodsudgydelser og plyndringer – får vi intet! 

Pak jeres saddeltasker lette, vi skal tilbagelægge 

store afstande, for at berige os  

med den saftigste mad og det pureste guld!  

Vi skal forbedre alle vores evner, for at blive de 

skarpeste og stærkeste krigere, så byen  

Smarqand ikke har en chance mod vores sværd og 

rambuk!  

For hvis vi ikke kæmper – får vi intet!  

 

For blod og ære – Horden over alt! 

Heidi, Mathias og Jacob 

 

Pakkeliste: 

Blåt lagen 

Mongolsk pelshue – din aller bedste 

Billigt skumunderlag – du ikke får med hjem 

4 sokker – du ikke får med hjem 

Madpakke til første aften 

 

 
http://factsanddetails.com/asian/cat65/sub423/item2696.html 



Kære deltagere
Nu rejser vi snart ud i naturen på economy-class - vi glæder 
os, og ved også i gør! På kurset vil vi udfordre forbrugeren i 
dig, og få dig til at tænke nye måder at opleve naturen på. 
Vi skal tænke ud af boksen og opbygge friluftsfærdigheder 
uden brug af klassisk frilufts-udstyr. Så pak hvad der ligger 
øverst i rodet og kom frisk, naturen ser ikke på mærker men 
evner! I skal naturligvis pakke hvad der står på den fælles 
pakkeliste. Vi skal være ude hele ugen så der skal være tøj 
nok til at i kan holde varmen - også når det regner. For at 
opleve naturen fra dens bedste side skal man være mobil, så 
i skal medbringe fornuftigt fodtøj. Det er et kursus: I 
kommer for at lære, og der vil helt sikkert være meget at 
huske, og glemme. Derfor skal i have vandtæt pakket notes-
bog og skriveredskaber med, så noterne 
ikke skyller væk.

Vi vil gerne lære jer lidt at kende 
inden vi ses, så send sel(e til 
lind.nis@gmail.com 
Kærlig hilsen jeres instruktører



last man standing 
tillykke. 
du er blevet udvalgt til at deltage i ”Last Man standing” i påsken 2017. 
konkurrencen finder sted på fdf friluftcenter sletten, og vi anbefaler at du 
forbereder dig grundigt. 
følg vedlage pakkeliste og træningsprogram nøje, og mød op på svend åges mark 
iført idrætstøj og løbesko. 

pakkeliste (medbring som minimum følgende) 

udstyr 

x sovepose 
x evt. lagenpose 
x liggeunderlag 
x kniv/multitool 
x lygte/pandelampe 
x spisegrej + viskestykke 
x håndklæde 
x drikkeflaske/drikkesystem 
x dagtursrygsæk (lille rygsæk, ~20-30 liter) 
x toiletgrej 
x lille notesblok og skrivegrej 
x armbåndsur, da mobiltelefoner i perioder vil blive inddraget 
x evt. powerbank til opladning af telefon 

tøj 

x sokker (uld eller syntetiske, sokker af bomuld medbringes ikke da de suger fugt og giver 
vabler) 

x solidt, gerne vandtæt, vandrefodtøj 
x undertøj 
x langt undertøj 
x mellemlag til overkroppen (fleecetrøje, tyk uldtrøje eller lignende) 
x bukser egnet til friluftsbrug 
x skaltøj/regntøj (bukser og jakke) 
x hue, handsker og halstørklæde/halsrør 
x idrætstøj til udendørs brug 
x løbesko 

diverse 

x underskrevet svømme- og klatretilladelse 
x madpakke til første aften 
x evt. penge til gruppebillede, t-shirt og tut 
x personlig medicin 

alt (dagtursrygsæk undtaget) pakkes vandtæt, dvs. i plasticposer eller drybags, i en 
vandrerygsæk med hoftebælte. 

  



træningsprogram 
Uge 1 Træning Bemærkning 
Dag 1 Opv: 5 minutters rask gang 

Løb: Løb 2 min., gå 2 min. Gentages 5 gange 
Styrke: Maxtest 
5 minutters udstrækning 

Se styrkeøvelser 
samt beskrivelse af 
maxtest 

Dag 2 Opv: 5 minutters rask gang 
Løb: Løb 3 min., gå 2 min. Gentages 5 gange 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 3 Styrke: 2 gange halv max. Ud fra din max test, udfører du nu halvdelen af dit 
max af hver øvelse 2 gange. 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 4 Opv: 5 minutters rask gang 
Løb: Løb 4 min., gå 2 min. Gentages 4 gange 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 5 Styrke: 2 gange halv max. Ud fra din max test, udfører du nu halvdelen af dit 
max af hver øvelse 2 gange. 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 6 Opv: 5 minutters rask gang 
Løb: Løb 5 min., gå 3 min. Gentages 4 gange 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 7 Hviledag  

Uge 2 Træning Bemærkning 
Dag 1 Opv: 5 minutters rask gang 

Løb: Løb 4 min., gå 2 min. Gentages 5 gange 
Styrke: Maxtest 
5 minutters udstrækning 

Se styrkeøvelser 
samt beskrivelse af 
maxtest 

Dag 2 Opv: 5 minutters rask gang 
Løb: Løb 6 min., gå 3 min. Gentages 3 gange 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 3 Styrke: 2 gange halv max. Ud fra din max test, udfører du nu halvdelen af dit 
max af hver øvelse 2 gange. 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 4 Opv: 5 minutters rask gang 
Løb: Løb 5 min., gå 2 min. Gentages 4 gange 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 5 Styrke: 2 gange halv max. Ud fra din max test, udfører du nu halvdelen af dit 
max af hver øvelse 2 gange. 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 6 Opv: 5 minutters rask gang 
Løb: Løb 6 min., gå 3 min. Gentages 4 gange 
5 minutters udstrækning 

 

Dag 7 Hviledag  

 

Programmet er til vejledning og inspiration. Får du ondt i kroppen/begyndende skader, så tag en ekstra 

hviledag, eller tilpas programmet efter dine behov.  

  



styrkeøvelser 
armbøjninger 

Læg dig på maven, placér håndfladerne i gulvet umiddelbart under dine skuldre, og stem op fra gulvet til 

fuld udstrækning af armene, idet du spænder op i mave og ryg. Kom kontrolleret ned igen, til brystkasse og 

lår rører gulvet. Kan udføres på knæ eller tåspidser efter eget valg. 

mavebøjninger 
Læg dig på ryggen, bøj benene 90 grader og placér fødderne fladt i gulvet. Spænd i mave og ryg, og sørg for 

at holde lænden fladt mod gulvet under hele øvelsen. Løft hoved og brystkasse og ræk op mod dine knæ, 

og kom kontrolleret ned igen. Løft ikke lænden fra gulvet. 

rygbøjninger 
Læg dig på maven, løft tæerne fra gulvet, og spænd i mave og ryg. Hænderne placeres ved ørerne. Løft 

hoved og brystkasse så langt fra gulvet som det er muligt, og kom kontrolleret ned igen. Tæerne holdes 

løftet fra gulvet under hele sættet af gentagelser. 

squats 
Stil dig med let spredte fødder, tæerne pegende lidt udad og vægten på hælene. Hold armene frem foran 

dig, spænd op i mave og ryg, og ”sæt dig ned” ved at skyde bagdelen tilbage, indtil hoftefolden er under 
parallel med jorden, eller til du ikke kan komme længere ned. Pres ”fødderne gennem gulvet”, og rejs dig 

op igen. Sørg under hele øvelsen for ikke at miste opspænd i mave og ryg, hold ryggen ret og brystet højt. 

maxtest 
Øvelserne gennemføres som cirkeltræning. Start med den første øvelse, og lav så mange gentagelser som 

du føler du kan. Gå herefter videre til næste øvelse. Notér antal gentagelser for hver maxtest i skemaet 

herunder (kun til dit eget brug). 

 Uge 1 Uge 2 

Armbøjninger   

Mavebøjninger   

Rygbøjninger   

Squats   

 

 

 



 

 

 

Sletten Edition 

Kære kokkeaspirant 

Nu lyder startskuddet til Masterchef: Sletten Edition snart, og du skal derfor være klar på Sletten 

kl. 16:30 på Sven Aages mark, i dit bedste kokkeudstyr. DU skal være klar til at kæmpe med kniv 

og ske, for at vinde det eftertragtede trofæ! Vi forventer som altid en høj standard inden for 

madlavning, samt forventer at du kæmper fair side om side med de andre aspiranter! Du SKAL, 

som beskrevet i invitationen, være beredt på selv de sværeste og største opgaver inden for primitiv 

madlavning døgnet rundt, da en ægte kok altid laver mad til de sultne maver. 

Vi forventer at du, ud over den obligatoriske pakkeliste, har følgende med: 

x Forklæde 

x Kokkekniv 

x 3 viskestykker 

x Kokketøj 

x Hjemmegroet Karse 

x Dit ynglings krydderi 

Vi holder fælles buffet onsdag aften, så tag din ynglings ret med så alle kan smage af den! 

Det antages, at du kan dine kokkebøger forfra og bagfra i søvne, og kan nævne alle ingredienser i 

simple opskrifter såsom pandekager og frikadeller. Dine smagsløg er trænede og tiptunede, og din 

trang til at udforske hvad det vil sige at lave mad på trangia og bål er uudtømmelig! At du kan redde 

hver en ret og ikke kun lave mad til dig selv, men også til større selskaber!  

Du er som aspirant så heldig, at der er blevet stillet telte til rådighed og at den meste madlavning 

foregår udenfor i de smukkeste omgivelser.  

Kokkene er som altid hårde men retfærdige og er næsten ikke til at bestikke! Alle ved at enhver 

god kok kan blive blød i knæene over mad, der smager så godt, at selv englene synger! 

Vi glæder os til at blive ”BLOWN AWAY” af dine fantastiske gastronomiske evner inden for primitiv 

madlavning.  

Med knivskarpe hilsner: 

Chefkokkene: Tanja, Mette og Mads. 

Vi kan kontaktes på kuvult821@gmail.com om eventuelle spørgsmål. 





!!! DET SÆRE LIV STARTER ALLEREDE NU !!! 

Og næste punkt på listen er…!

HVAD ER DET SOM DANIEL ALTID HAR DRØMT AT PRØVE?!?
Send en mail til danielytzen@gmail.com og spørg ham 
(som belønning får du del 1 af deltagerinformationen)

Og næste punkt på listen er…!

HVAD ER DET SOM CHRISTINA ALTID HAR DRØMT AT PRØVE?!?
Send en mail til c_skodborg@hotmail.com og spørg hende 

(som belønning får du del 2 af deltagerinformationen)

Og næste punkt på listen er…!

HVAD ER DET SOM CASPER ALTID HAR DRØMT AT PRØVE?!?
Send en mail til ormstrupc@gmail.com og spørg ham 
(som belønning får du del 3 af deltagerinformationen)

DU MÅ HELLERE SE AT KOMME I GANG 

Der er opgaver at løse, sære ting at prøve
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Golding Explorer II, 2017
goldingDrAntro@gmail.com

goldingdr.github.io
Til  de udvalgte ved Golding Explorer II

TILLYKKE 

Dr. Golding har nedsat et team til sin mission og DU er blevet udvalgt.
Du bedes derfor læse nedstående grundigt og følge instrukserne til punkt og prikke, så du sammen
med resten af teamet kan udfører Dr. Goldings mission.

De svage ses. De svage bemærkes straks. Mørket tager de dydige og vage. Mørket næres af angst.
Mørket sættet tænderne i den, der tror, kontrollen er genvundet. 

Den, som trodser mørket, er stærk af sind. Han griber chancen og skyr ingen midler. Han er stålsat
og kompromisløs, han søger hvor der INTET synes at være.  Kun da vil mørket kunne besejres. 

Dr. Goldings mission er hemmelig og kun lidt information slippes ud. Men al den information, der
frigives,  er  væsentlig.  Derfor  skal  DU,  som udvalgt,  SAMMEN med  dine  kollegaer  finde  og
kortlægge al den information, I kan. Du magter ikke opgaven alen. Kontakt dem straks. Men vær på
vagt; information er flygtigt og INTET må gå tabt!  Undersøg dette brev GRUNDIGT for at finde
DE første spor.

For at  Dr.  Golding kan  være sikker på,  at  det  er  det  rigtige hold,  der er  blevet sat,  bedes  DU
yderligere udfylde formularen, som udfyldes lige præcis her. Dette skal ske SENEST d. 02.04.2017.

For at kunne gennemfører missionen bedes DU pakke følgende – MEN pak dit grej så du altid er
klar til at flytte dig hurtigt og langt! Medbring: 

Madpakke til den første aften - vand og vindtæt tøj - sygesikringskort | skrivegrej · bestik og
spisegrej - solidt fodtøj til at gå lang i | toiletgrej · evt. personlig medicin - varmt tøj til kolde
nætter | sovepose - liggeunderlag · evt. fleecepose til din sovepose | regntøj · 1 viskestykker  |
dolk  - vandflaske(r) til 1,5L vand · samt det fælles materiel, som gruppen pålægger dig at
medbringe.

Medbring IKKE lommelygter. Medbragte lygter indrages ved missionens påbegyndelse. 

 Vi ser frem til din deltagelse i Dr. Goldings mission! 
- Dr. Goldings selekterede 

Johannes, Mette & Tine  
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DOKTOR HVEM? 
 

Kære deltager 
 

Tusind tak fordi du har valgt at hjælpe 
os med at finde Doktoren i påsken. I hans kølvand 
er der efterladt spor, som vi sammen vil følge 
gennem tid og rum. Det bliver en lang og hård rejse, 
så følg den obligatoriske pakkeliste for udegrupper. 

 

For at se hvilken mad, du skal medbringe første 
aften, meld dig ind i DENNE FACEBOOKGRUPPE.  

Husk at vi primært sover ude, så medbring hvad der 
er nødvendigt for at du kan holde varmen både dag 
og nat.  

Vi glæder os til at se dig!  

Hilsen dine instruktører: Katrine, Maria & Simon 


