
I 2022 fylder FDF 120 år. Det skal naturligvis fejres på bedst mulig vis. Derfor har FDF udviklet et spil, som kan 
spilles af alle FDFere fra puslinge til seniorer. 

HVORNÅR SKAL SPILLET SPILLES?
FDF har fødselsdag den 27. oktober. Derfor opfordrer vi alle kredse til at afsætte et fødselsdagsmøde for alle 
klassehold i uge 43 2022, hvor fødselsdagsspillet spilles. 

I kredsforsendelsen i august modtager I flere sæt af spillet. I kan spille flere hold ad gangen på samme 
mødeaften eller I kan sprede det ud over flere mødeaftener. 
Måske vil de tilsendte sæt spil være nok til, at alle i kredsen får spillet fødselsdagsspillet. Måske har I behov 
for flere sæt. Spillet kan derfor hentes på FDF’s hjemmeside og printes ud FDF.dk/FDFfylder120 (nogle ark skal 
printes i farve, for at få den bedste spilleoplevelse).

HVORDAN SKAL DET SPILLES?
Dette bør læses grundigt af mindst én leder inden mødet.
Obs: Se materialisten igennem inden mødestart, måske er der noget I skal have købt på forhånd?
Spillet er tiltænkt et almindeligt kredsmøde. De hurtige kan gennemføre spillet på ca. 1 time, men de fleste vil 
bruge ca. 1 ½ time. I kan hjælpe med at justere tiden ud fra hvor mange ledetråde I giver undervejs. Har I 
meget tid, kan I lade deltagerne selv forsøge at løse alle opgaver. Har I mindre tid, kan I være lidt hurtigere 
med at levere ledetråde. 

Det anbefales at spille indendørs. Kan det ikke lade sig gøre, bør I finde et sted med overdække, lys og læ. 

Spillet fungerer bedst med maks. 6 spillere pr. hold. Er I flere, kan I med fordel dele jer op i mindre hold og 
spille parallelt. 

Den bedste spilleoplevelse får I, hvis hvert hold har hver sin spilleplade og ét sæt  opgaveark. I kan printe 
ekstra spilleplader og opgaveark her FDF.dk/FDFfylder120. Det er muligt at flere hold bruger samme spille
plade, hvor holdene kan skiftes til at finde ting på spillepladen, men alle hold skal have deres egne opgaveark.

LEDERENS ROLLE
For at opnå den bedste spilleoplevelse anbefales det, at mindst én leder har sat sig godt ind i opgaver og svar. 
Hvis I er flere hold som spiller på samme tid, kan denne leder være tidstager og holde overblikket. Denne leder 
kan også vurdere, hvor meget hjælp de enkelte hold har behov for, for at komme godt igennem spillet.

De øvrige ledere hjælper holdene og guider undervejs. 

HVEM KAN VÆRE MED?
Alle fra puslinge til seniorer kan være med. I kan tilpasse spillet i sværhedsgrad med, ved at hjælpe med  
svarene: 
• Seniorvæbnere og seniorer kan spille spillet som det er, måske de har behov for en eller to ledetråde  
 undervejs. 
• Pilte og væbnere kan have behov for flere ledetråde og mere vejledning undervejs. 
• Spiller I med puslinge eller tumlinge kan I fokusere mest på de kreative opgaver. 
 Når de har løst en opgave, kan I hjælpe med at finde svaret eller blot give dem  
 svaret, så de kan komme videre til næste opgave og have det sjovt med det.  
 For at kunne være på forkant vil det være fordel, hvis alle ledere har sat sig godt ind i spillet 
 på forhånd.

I kender børnene bedst og kan vurdere, om de har brug for meget, lidt eller ingen hjælp i løbet af spillet.

FDF’S 120 ÅRS FØDSELSDAG



HVAD SKAL I BRUGE?

Alt bortset fra materialer, kan hentes på FDF.dk/FDFfylder120. For at kunne spille spillet skal I sørge for følgende.
• Spillepladen som skal foldes ud på et bord. Spillepladen skal bruges i flere af 
 opgaverne.
• Instruktion (det du læser nu) forklarer spillets gang og hvad du skal forberede. 
 Du skal ikke bruge instruktionsbogen i løbet af spillet. 
• Hjælpesiderne indeholder ledetråde til alle opgaver, som kan benyttes undervejs af 
  lederen. Den starter med ledetråde og ender med svaret. Ønsker lederen ikke at læse svaret med det   
 samme, kan ledetrådene dækkes til med et stykke papir og trække det ned, én ledetråd ad gangen.  
• Opgaverne består af en opgavebeskrivelse samt et eller flere opgaveark, som skal bruges for at løse 
 opgaven.
• Materialer, som lederen skal skaffe eller købe, inden spillet går i gang.  
 Alle materialer er nemme at anskaffe, hvis I ikke har det i kredshuset.
  o En “spillebrik” pr. hold  f.eks. en perle, en kapsel eller lignende
  o Papir til at løse opgaver på
  o Skriveredskaber
  o Sakse
  o Snor (gerne gavebånd, men garn eller lignende kan også bruges) 
  o Smartphone til tidstagning, opkald, QRkode, Spotify og sociale medier
  o March og Lejr (gerne 2022  må ikke være ældre end 2018)
  o 1 glas/kop/mug
  o 1 frysepose eller grøntsagspose med ”lynlås”
  o 3 tsk. bagepulver
  o Ca. 2 dl eddike
  o Køkkenrulle
  o Tape
  o Evt. A4 papir i farvet papir, hvis I har det (til valgfri opgave i opgave 2).
  o Evt. balloner, flag og andet, der kan give en hyggelig fødselsdagsstemning 
   (hvis I vil pynte ekstra op)
  o Evt. ingredienser til lagkage (hvis I vil lave lagkage og har tid nok på mødet)

SPILLETS GANG
Inden i går i gang med at spille, skal I starte et stopur, så I kan holde øje med, hvor længe I har været i gang, og 
hvor lang tid der ca. er tilbage. Jeres mål er at samarbejde om at redde alle fødselsdage i hele verden. Det gør 
I ved at gennemføre de syv kapitler i den angivne rækkefølge. 

På spillepladen finder I et fødselsdagsbarometer som fra 0100% angiver, hvor langt I er nået med opgaverne, 
og hvor tæt I er på at redde fødselsdagsstemningen. I opgave 0 skal I finde en spillebrik og starte tiden. I skal 
sætte brikken ved 0% på fødselsdagsbarometeret og rykke brikken ét felt frem, hver gang I gennemfører en 
opgave. 

 
SPILLETS AFSLUTNING
Når opgave 7 er løst, og I har udfyldt svararket, er spillet gennemført.
Stop uret, og notér jeres tid på spillepladen. Del gerne tiden samt et holdbillede på Facebook eller Instagram 
(Brug hashtags #fdferne #fdf120).


