
Udarbejdet af GEÅ 22/23 

Aftenløb   
Målgruppe 
Denne aktivitet anbefales fra pilte og op.  
 
Ramme  
Denne aften/nataktivitet er lavet som et klassisk smuglerløb, der kan bruges både til 
hverdag eller i forbindelse med en weekendlejr.  
 
Aktivitet  
Deltagerne bliver inddelt i små hold, og skal nu køres ud til kanten af det afgrænsede 
område. Her får de alle udleveret et mindre kort over området med hytten/midten tegnet 
ind. Nu skal deltagerne smugle sig ind til hytten uden at blive fanget af de voksne fangere, 
som patruljerer. Deltagerne skal dog ikke kun fokusere på at komme direkte i mål men 
også fokusere på at få bevæget sig så lang en distance som muligt undervejs, da de på den 
måde samler flest muligt penge ind. 
Konkurrenceelement, man kan bruge: 

• Den der har bevæget sig længst har vundet 
Eller 

• Deltagerne sætter sig et mål inden, om et antal kilometer de vil bevæge sig, og så 
har de vundet hvis de kommer indenfor målet (+/-2kilometer) 

Eller 
• Hvis man har et stort hold, kan man dele dem i mindre grupper, der konkurrerer 

mod hinanden.  
Ledernes opgave er at agere fangere. Fangerrollen går både ud på at sørge for at børnene 
har nogle de skal være på vagt overfor og flygte fra. Men samtidig er det vigtigt at være 
opmærksom på sin børnegruppe, da sådan leg kan blive ret intens især for de yngste. 
Seniorer vil også sagtens kunne agere fangere, men her er det endnu vigtigere at være 
opmærksom på de mindre deltageres opfattelse af situationen og sørge for at minde 
seniorerne om ikke at lade sig rive med.  
Vær opmærksom på, at hvis de kilometer børnene bevæger sig skal tælle i indsamlingen så 
er det nødvendigt at spore deres færden, så I ved her findes indtil flere trænings og 
løbeapps til smartphones som kan sporer hvor langt grupperne bevæger sig. 
 
Forberedelse  
Lav et kort med indskrænket område hvor de må bevæge sig i.  
 
Materialer  

• Kort over området  
• Alle skal have en GPS eller mobiltelefon der kan spore børnenes færden. Her kan 

benyttes apps som Strava eller Løbe app.  
 
 


