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Brænde, båltænding og brandslukning – med et twist
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Forord
Du sidder her med et aktivitetsmateriale, som handler om
brænde, båltænding, bål og brandslukning på forskellige skøre
måder.
Vi har samlet en række aktiviteter, så du kan lære om emnerne
på en sjov og legende måde.
Nogle aktiviteter er korte rent tidsmæssigt, og andre kan man
bruge lang tid på. De kan kombineres på alle mulige måder som poster på et løb, til en mødeaften, en række af mødeaftner
eller måske til en lejr med båltema.
Dette er ikke en komplet guide, men skulle gerne inspirere dig
til at arbejde videre med din egen idéudvikling. Husk altid at
bruge din sunde fornuft, når du arbejder med ild og hav altid
sikkerhedsudstyr klar i tilfælde af uheld.

Tegningerne på ”bil-kortene” er tegnet af Eva Wulff og oprindeligt tegnet til www.skoven-i-skolen.dk og FDF Friluftscenter
Slettens naturbase: ”Træbasen”.
God fornøjelse
Med venlige hilsner
Bo Sørensen
Jesper Carlén Winther
Morten Knudsen
Per Jørgensen
Tomas B. Kolind Vilstrup

Foto Christian Kyed, Thomas Heie Nielsen, Thomas B. Kolind Vilstrup Illustration Sune Watts Layout Morten Haake
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”Bilkort” med brænde

- af forskellige træsorter
Materialer
Find kortene på side 17-19

Træsorters massefylde
Disse oplysninger viser vægten af træet, når det er tørt
Navn

Kg/m3

Bøg

680

Eg

650

Rød-el

490

Aktivitetsbeskrivelse
Kortene blandes og fordeles ligeligt blandt spillerne.
Der trækkes lod om første udspil.
Spillerne lægger deres kort i en bunke foran sig med billedsiden
nedad.
Hver spiller trækker det øverste kort fra sin bunke, og spilleren,
der har retten til at spille ud, vælger en kategori hvor han/hun
regner med at kortet er stærkest (f.eks. i bilkort: ”Topfart = 243
km/t” – i de fleste kategorier er et højt tal bedre end et lavt).
Alle spillere viser nu deres eget korts værdi i den valgte kategori,
hvorefter spilleren med det bedste kort vinder alle de trukne kort,
lægger dem nederst i sin egen bunke og spiller ud til næste stik.
Den, som til sidst har alle kortene, har vundet.

Ask

650

Røn

600

Ahorn

590

Vortebirk

610

Ene

460

Hassel

550

Seljepil

520

Fuglekirsebær

570

Hestekastanje

510

Douglas

470

Konkurrence
- sortér træsorter efter massefylde

Lærk

550

Skovfyr

490

Rødgran

430

Varighed
5-10 minutter

Materialer
5 stykker brænde i forskellige træsorter
Varighed
5-10 minutter
Aktivitetsbeskrivelse
Læg brændet på et bord eller på jorden.
Deltagerne skal nu en efter en sortere stykkerne efter massefylde.
Man kan konkurrere i antal rigtige eller på tid.
Læringen er, at størst massefylde også
teoretisk set giver den største brændværdi.
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Konkurrence - Brændværdi

Træsorters brændeværdi

Materialer
10 stykker brænde i forskellige træsorter

Navn

Brændeværdi

Bøg

680

Varighed
5-10 minutter

Eg

650

Rød-el

490

Aktivitetsbeskrivelse
10 stykker brænde i forskellige træsorter lægges op på et bord
ved siden af hinanden.
Den ene ende af brændestykkerne markeres med tal fra 1-10,
hvor 10 er det stykke brænde med højest brændværdi.
Deltagerne må nu se på stykkerne i 20 sekunder.
Herefter vendes alle stykkerne om, så nummeret vender bort fra
deltagerne.
Deltagerne skal nu sortere stykkerne efter brændværdi.

Ask

650

Røn

600

Ahorn

590

Vortebirk

610

Ene

460

Hassel

550

Seljepil

520

Fuglekirsebær

570

Hestekastanje

510

Douglas

470

Lærk

550

Skovfyr

490

Rødgran

430
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Bær ilden
- ved hjælp af fyrsvampe

Varighed
Effektivt cirka 90 minutter + mindst et døgn til tørring.

Gør som mange naturfolkene har gjort det. Brug fyrsvampen til
at få ild eller bære ild over lange afstande.

Aktivitetsbeskrivelse
Find en frisk fyr-, tønder- eller birkeporesvamp, som gror vandret
ud fra stammerne.
Bank forsigtigt svampen af træet.
Slå svampen ”mør” med en sten eller hammer, så lagene går fra
hinanden.
Disse lag skæres i 2-3 cm brede stykker.
Alle stykkerne koges ca. ½ time i en lind grød af vandopløst aske
fra et bål.
Stykkerne tages op, lægges til tørre i solen eller et andet varmt
sted.
Når fyrsvampe stumperne er gennemtørre, er de klar til brug.
De antændes og gløder blot stille og roligt og en ny tændes let.
Man kan evt. benytte en anden udhulet svamp som transportbeholder.

Det bedste fyrtøj, hænger på træerne
Det at kunne transportere ild over lange afstande og i alt slags
vejr var for mange tusinde år siden et spørgsmål om liv og død.
I dag medbringer vi lighter eller tændstikker som en selvfølgelighed. Men tidligere brugte naturfolk fyrsvampen, når de skulle
slå ild eller transportere den over lange afstande. For ild var lige
så værdifuldt som vand, og dem, som beherskede ild, havde en
klar fordel frem for andre. Fyrsvampen eller tøndersvampen,
som den også kaldes, gror på mange bøgetræer som en snylter
på stammen.
Materialer
• Fyr-, tønder- eller birkepore-svamp (disse er meget hårde og
træede, og kan være vanskelige at få af træet - pas på træet)
• Gryde (ikke alu-gryder)
• Aske
• Bål, kogeblus el. trangia til at koge askemasse med stykkerne
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Konkurrence - uretfærdig båltænding
Materialer
Brænde i forskellige sorter og/eller størrelser
Varighed
40 min.
Aktivitetsbeskrivelse
Deltagerne deles i hold, og skal hurtigst muligt tænde et bål og
riste 5 skumfiduser.
Holdene imellem får forskellige slags brænde udleveret, så ét
hold f.eks. får fintkløvet brænde mens et andet får store ukløvede stykker. Nogle hold kan få løvtræ og andre gran. Et hold
evt. kun en stak aviser.
Snak efterfølgende om, hvordan det lykkedes for de forskellige
hold, om vigtigheden af brændets størrelse og forskellen på
træsorterne. Hvilken slags brænde vil de bruge til hurtig varme?
Hvilken slags brænde til glødebagning mm.

Konkurrence – brænd en snor over
• Hvem kan først brænde snoren over?
• Eller hvor hurtigt kan I brænde snoren over?

Materialer
• Brænde
• Optænding
• Tændstikker
• Snor
• Raftepløkker eller andre små pæle
• Økse
• Huggeblok
Varighed
10-20 minutter (Ideelt som post på et løb)
Aktivitetsbeskrivelse
Bank to raftepløkker i jorden med 3-4 meters mellemrum
Bind en snor (høstbinder eller andet snor af fx bomuld) op imellem raftepløkkerne i ca. 50 cm højde.
Der er ingen regler om, hvordan opgaven skal løses.
Hvis deltagerne f.eks. finder et relativt stort stykke brænde, holder det løftet fra jorden og tænder et meget lille bål ovenpå det,
så de kan brænde snoren over, er opgaven løst.
Opgaven er også løst, hvis de tænder et lavt bål på jorden, som
med høje flammer brænder snoren over.
Hvis holdet lynhurtigt vælger at kløve en masse små pinde og
stable dem som en høj pagode, tænder ild til dette i toppen og
brænder snoren over, så er opgaven også løst.
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Kog en liter vand på en LILLE trefod
Hvem kan først få en liter vand til at koge?
Eller hvor hurtigt kan I få en liter vand til at koge?
Materialer
• Brænde
• Optænding
• Tændstikker
• Lille trefod f.eks. fra gammelt fonduesæt i støbejern
• Lille gryde til cirka 1,5 liter vand
• Økse
• Huggeblok
Varighed
10-20 minutter (Ideelt som post på et løb)
Aktivitetsbeskrivelse
Holdet får den lille trefod.
Nu skal de fylde én liter vand i gryden, som stilles på trefoden.
Derefter hugges brænde, indtil de har tilstrækkeligt med små
pinde til at tænde op under gryde og får vandet til at spilkoge.

Stjerneløb for at tjene
”råvarer” til at tænde bål
Stjerneløb er et løb, hvor posterne hænger inden for et mindre
område. Efter hver post skal deltagerne til et centralt placeret
”dommerbord”, der uddeler point og angiver næste post.
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Materialer
• Økse
• Aviser
• Tændstikker
• Småpinde
• Brænde
• Huggeblok osv.
Aktivitetsbeskrivelse
Man laver et stjerneløb, hvor deltagerne skal ud til forskellige
poster og tilbage til ”dommerbordet” og lave eller vise løsningen. Ud fra hvor godt de løser posten, får de udleveret materiale
til at tænde bål og riste skumfiduser, som eks. økse, avis osv.
Eksempel på poster
Post 1
Se hvor langt et rør I kan bygge til at kunne puste ind til et bål.
Brug forskellige plastikrør i forskellige længder og evt. noget
tape, til at klister dem sammen til længere rør.
Post 2
Placer strarinlys på række og tænd dem. Det gælder nu om, at
slukke lysene ved at skyde med en vandpistol fra en passende
afstand.
Post 3
Læg en masse brændestykker ud på et område som ”miner” .
En deltager får bind for øjnene. Resten af hodlet står udenfor
”Minefeltet” og guider den blinde igennem, uden at han træder
på en ”mine”. Hele holdet skal igennem på skift.

Post 4
Hav forberedt en træplade med huller rundt i kanten og reb i
hvert hul. Hele holdet skal bære rundt på pladen, ved at have
fat i hver snor 1,5 til 2 meter ude fra pladen. På pladen placeres
et glas vand eller fyrfadslys, som skal bæres rundt igennem en
forhindringsbane. Det gælder om, ikke at spilde eller slukke
fyrfadslyset.
Post 5
Holdet får udleveret rafter på 3-4 meter, som de på tid skal
stable til et pagodebål. Halvdelen af holdet skal have bind for
øjnene. Så hver gang man løfter en rafte, skal den ene, som har
ved raften, have bind for øjnene.

Lav ild på alternative måder
Ild kan tændes på mange måder. Gem tændstikkerne eller
lighteren væk, og forsøg med nogle af disse alternative optændingsmetoder.
Materialer
Se beskrivelser
Aktivitetsbeskrivelse
Flint og stål
Find en flintsten og slå den mod et stykke stål, så det slår gnister
ned i et letantændeligt materiale, som f.eks. ståluld, birkebark
eller en tør fyrsvamp. Med et købt tændstål, kan man øge succesraten.
Batteri og ståluld
Almindeligt ståluld kan antændes med et 9 volts batteri. Pas på
batteriet ikke kortslutter.
Ildbor
Med et ildbor og en bue kan der dannes varme nok til at antænde knastørt træsmulder. Kræver tålmodighed og lidt øvelse.
Bliver man for utålmodig, kan man skifte buen ud med en
skruemaskine.
Parabol
En almindelig parabolskærm beklædt med blank film kan antænde et lille bål, når den rettes mod solen. I mindre format kan
man antænde et stykke papir eller en tændstik med parabolen
fra en lommelygte eller lygten fra en bil.
Forstørrelsesglas
Hold et forstørrelsesglas mod solen, og fang et letantændeligt
materiale i brændpunktet.
Kaliumpermanganat og glycerin
Læg en lille dynge kaliumpermanganat i et kaffefilter og dryp
et par dråber glycerin ud over. Det vil selvantænde efter få
sekunder. Advarsel: Kaliumpermanganat er sundhedsskadeligt,
miljøfarligt og kan ætse huden. Glycerin er ufarligt og kan drikkes i små mængder. Man kan finde kaliumpermanganat i Matas´
sæt mod jordslåethed.

Kimsleg med brandfarlige ting
Materialer
10-20 ting, som er brandfarlige:
Tændstikker (Grøn)
Tændvæske (Rød)
Optændingsblokke (Grøn)
Spritblokke (Grøn)
Stearin (Grøn)
Avispapir (Grøn)
Bomuldssnor (Grøn)
Sprit (Rød)
Lampeolie (Rød)
Lighter (Grøn)
Dieselolie (Rød)
Linolie på en krøllet klud (Grøn)
Benzin (Rød)
Bomuldsvat (Grøn)
Amerikanske tændstikker (Grøn)
Gasbrænder (Grøn)
Hø (Grøn)
Høvlspåner (Grøn)
Træpiller (Grøn)
Brænde (Grøn)
Varighed
5-10 minutter
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Aktivitetsbeskrivelse
10-20 genstande ligger under et klæde.
Man får 2 min. til at se på tingene, så lægges klædet over igen.
Nu skal man remse op, hvor mange ting man kan huske.
Tingene kan markeres med to farver, som deltagerne så skal
huske, så de kan remse op i de to kategorier.
• grøn = ting det er sikre at tænde op med
• rød = ting det er mindre sikre eller ligefrem farlige at tænde
op med

Bål bygget oven på en karrusel
Materialer
• Bålmaterialer
• Rafter eller lignede til at bygge en karrusel af.
Aktivitetsbeskrivelse
Byg en Karrusel eller noget andet som kan dreje rundt, og tænd
små bål oven på karrusellen.
Drej derefter bålene LANGSOMT rundt med karrusellen. Det
giver en fed effekt på billeder og video.
Man kan også se, hvor mange runder, man kan dreje karrusellen
uden at ilden går ud.
HUSK, at være MEGET forsigtige, når karrusellen drejer med
tændte bål.

Båltyper i stort format
Materialer
Rafter eller andre store stykker træ
Varighed
10-90 minutter
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Aktivitetsbeskrivelse
Med de store stykker træ skal du børnene bygge en række klassiske båltyper i stort format.
Aktiviteten kan bruge som træning i båltyper eller som post på
et løb, hvor holdene skal bygge/vise båltyper.
De tre vigtigste båltyper:
Pyramidebål
• Klassikeren, som de fleste kender. Bålet ligner en tipi, og er
godt til optænding.
Pagodebål
• Bålet er godt til lys, varme og hurtige gløder.
• Bygges op ved at lægge 2 stykker brænde parallelt med fx 20
cm mellemrum. Oven på dem lægges to stykker brænde, som
drejes 90 grader og stables ovenpå. Sådan fortsætte opbygningen. Optænding foretages i midten – fx med et pyramidebål.
Berberbål
• Bålet er godt til at spare på brændet, og godt at bruge på sne
eller vådt underlag.
• Bygges ved at lægge brændestykker helt tæt ved siden af
hinanden (som en tømmerflåde). Den næste række drejes 90
grader og lægges ovenpå. Optænding fortages på toppen – fx
med et pyramidebål.

Stikbold med bålkonkurrence

Kog vand i papir

Denne aktivitet blander leg og bålfærdigheder
Materialer
• Bold
• Materialer til båltænding
Aktivitetsbeskrivelse
Del deltagerne op i hold. Hvert hold skal brænde en snor over,
som er spændt op i to pinde cirka i 30 cm højde. Alle starter ud
med at spille stikbold. Hver gang man bliver ramt, skynder man
sig ud til holdets bål og prøver at få gang i ilden, for at brænde
snoren over. Når man bliver ”levende”, er det ud i spillet igen.
Det hold, som først få brændt snoren over, har vundet. Hver
gang en fra holdet bliver ramt, bliver snoren hævet to cm. Så det
hjælper ikke, at hele holdet bare lader sig ”dø”.

Materialer
• Papir
• Spritbriket/spritbrænder eller bål
Aktivitetsbeskrivelse
Fold en kop af papir som vist. Hæld vand i koppen og hold det
hen over flammen. Vandet vil fugte papiret, så det ikke brænder.
Man kan spidse en pind og føre den gennem toppen af koppen,
så man kan holde koppen i afstand fra bålet.

Det Sejlende Bål
To modsætninger mødes: vand og ild
Materiale
Stor udgave
• Bålmateriale
• Materialer til at bygge en tømmerflåde.
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Lille udgave
Murerbalje
• Plader som kan flyde oven på vand
• Bålmaterialer
Aktivitetsbeskrivelse
Opgaven er at tænde og flytte et bål hen over vand uden at
bålet går ud.
Lille udgave
Tag en murerbalje og fyld den op med vand. Tag en plade eller
andet, som kan flyde på vandet.
Tænd et bål oven på pladen. Det hold, der først får tændt et bål,
som selv kan holde sig i gang og flyde rundt i murerbaljen, har
løst opgaven.
Stor udgave
Find en å eller mindre sø. Byg en mini-tømmerflåde og bind et
reb i, så den kan trækkes fra den ene bred til den anden. Nu skal
I tænde et bål på tømmerflåden. Når I kan trække bålet over på
den anden bred, uden at ilden går ud, og der ikke gå ild i tømmerflåden, så har I løst opgaven.

Røgsignaler
Materialer
• Bål
• Friske blade
• Grangrene
• Tæppe
Aktivitetsbeskrivelse
Tænd et bål og læg friske blade eller grangrene på. Før tæppet
frem og tilbage over bålet og lav korte og lange røgskyer, som
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kan bruges til at morse en besked til et andet hold, der står et
stykke væk eller bag en læmur.
HUSK at være forsigtige, så tæppet ikke bliver antændt af bålet.

Varmluftsballon
Materialer
• Tynd pose
• Vindseltråd
• Spritbriket
• Skål fra fyrfadslys
• Søm
• Tape
Varighed
30-60 min
Aktivitetsbeskrivelse
Varm luft er lettere end kold luft. Dette kan udnyttes til at lave
en varmluftsballon. Lav fire huller rundt i kanten af skålen med
sømmet. Bind en ramme af vindseltråden med samme diameter
som posens åbning. Fastgør skålen i midten med fire stykker
tråd, så skålen hænger lidt under rammen. Fastgør derefter posen til rammen med tape og læg spritbriketten i skålen. Antænd
spritbriketten og hold posen åben indtil den kan løfte skålen.
Jo mindre og lettere materiale man bruger, des nemmere bliver
det at få ballonen til at lette. Helt tynde affaldsposer er de bedste, og man kan med fordel halvere spritbriketten.
OBS: Hvad der flyver op, falder også ned. Tænk på brandsikkerhed. Send ikke ballonerne op i byområder eller ind over brandfarlige områder.
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Forskellige tings antændelighed
Undersøg hvor meget der skal til for at antænde forskellige sager. Derved lærer børnene noget af den praktiske erfaring.
Materialer
Stålwire med trisse, der kan køre på stålwiren.
Forskellige antændelige materialer.
Aktivitetsbeskrivelse
• Spænd en stålwire hen over et bål.
• Spænd tingene på trissen en efter en.
• Tingene køres herefter hen over bålet for at se, hvor let antændelig det er.
• Det kan være forskellige stykker tøj, så I undersøger hvor
brandfarlig forskellige tekstiler er.
• Det kan være forskelligt mad-ting. Poser med mel, tebreve osv.
• Det kan også være forskellige typer papir, aviser, karton osv.

Fireballs
Materialer
Bomuldsstof, et lagen eller lignende
Varighed
30+ minutter
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Aktivitetsbeskrivelse
Riv eller klip strimler af stoffet.
Bind derefter knude på knude på strimlen, indtil du har en lille
bold.
Læg bolden i blød i sprit i et par dage.
Antænd bolden og vent lidt på, at den overskydende sprit
brænder af.
Bolden kan nu bruges til at jonglere med eller kaste mellem
flere personer.
Grib fat i bunden af bolden og slip den hurtigt, så brænder man
sig ikke.
Hvis stoffet begynder at brænde, kan det medføre ubehagelige
gløder. Lav derfor så mange bolde, at I kan udskifte løbende.
Alternativt kan man bruge tørspritbriketter til at jonglere med.
De holder ikke til så meget fart i luften, før de går ud, men det
er nemt, og de begynder ikke at gløde.
Husk at leg med ild kræver fuld opmærksomhed på sikkerheden!
Lederne bør have prøvet aktiviteten af flere gange, inden de
laver den med børn, så de kender risikomomenterne. Er du i
tvivl om sikkerheden, så lav IKKE aktiviteten.
Hav altid en spand med vand klar.
Undgå at deltagerne har nylontøj eller andet letantændeligt tøj
på.

Gæt og grimasser
Materialer
Liste eller sedler med bålrelaterede ord.
Varighed
15+ minutter.
Aktivitetsbeskrivelse
Deltagerne deles i to hold.
På skift sendes en person til scenen for at mime ordet på hans
seddel. Holdet, der først gætter ordet, får point.
Eksempler på ord: Ild, brandslukker, pagodebål, pyramidebål, tændstik, strygestål, nyingild. Varier sværhedsgrad efter
målgruppen.

• Hold øje med, hvilken ovn, der bager bollerne hurtigst. Tag
eventuelt tid på de forskellige ovne.
• Til sidst kan I bage bollerne færdige i den/de hurtigste ovn(e).
Materialer
• Papkasser
• Reflektormaterialer
Kopipapir
Stanniol
Sort karton
Guldsiden af et alutæppe fra en førstehjælpskasse (husk at
komme et nyt i kassen)
• Blomsterpinde
• For hver papkasseovn: En bageform med lave sider, en lille
bageplade eller en lille metalplade.
• Bolledej, som formes til små boller (eller andet, som er nemt at

Tegn og gæt
Materialer
Tavle
Liste eller sedler med bålrelaterede ord.
Varighed
15+ minutter.
Aktivitetsbeskrivelse
Deltagerne deles i to hold. På skift sendes en
person til tavlen for at tegne ordet på hans
seddel. Holdet der først gætter ordet, får
point.
Eksempler på ord: Ild, brandslukker, pagodebål, pyramidebål, tændstik, strygestål, nyingild. Varier sværhedsgrad efter
målgruppen.

Reflektor-papkasse-ovne
Aktivitetsbeskrivelse
• Lav et eller flere bål og hold dem i gang under hele aktiviteten.
• Der bygges reflektorovne af papkasser.
• Toppen skæres af papkassen, så den er åben hele tiden.
• Papkasserne beklædes indvendigt med forskellige materialer
for at teste, hvilke materialer der reflekterer bedst.
• Papkassen lægges på siden, så den åbne top kan pege ind
imod bålet.
• Blomsterpinde (2 eller 3 stk.) stikkes fra siden ind igennem
kassen og ud igennem den anden side, så der opstår en
platform, hvorpå der kan stå en lille bageplade
• Stil den lille bageplade med et par boller ind i hver papkasseovn.
• Stil papkasseovnene op, så de får lige meget reflekteret
varme fra bålet.
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bage).
• Materialer til bål.

• Hvis I venter på, at bålet bliver klar, så syng en salme og fortæl
en historie fra Bibelen.

Brandslukning

Sænke slagskib med ildkugler

Sluk eller eftersluk bål hurtigst muligt på sjove måder.
Prøv:
• Med vandpistoler
• Med et hundetæppe
• Med sand, som flyttes på en sjov måde.
• Ved hjælp af en stafet: Løb med en beholder – sluk bålet
(forslag til beholdere: snapseglas, reagensglas, hænderne,
brandtæpper).
• Med vandballoner hængt op over bålet (så højt at de ikke
brænder i stykker) Skyd hul med pusterør eller bue og pil
• Med hjælp fra en elastikkran – flyt forskellige ting ind over
bålet, så det slukker.

Materialer
• Presenning eller tæppe
• Vat
• Mælkekartoner eller spande med vat i.
• Stofstykker bundet sammen som en kugle eller vatkugler som
lægges i sprit i et døgn.
Beskrivelse
Hæng en presenning op midt på banen.
Hvert hold stiller sine mælkekartonsskibe med vat i op på deres
banehalvdel.
Eventuelt kan man lave banen opdelt i felter ligesom sænkeslagskib.
Hvert hold skiftes til at skyde en kugle af sted, enten med en
kastemaskine eller en ske. Hver gang der er skudt
1-3 kugler, må holdet kigge på den anden
side og se, om de har ramt et skib.
Ud fra det, må de gætte sig til, om
de skal skyde længere eller en
anden vinkel. Holdene skiftes
til at skyde.
Udvidelse: Sæt eventuelt et
webkamera op, så man kan se
den anden banehalvdel uden at
skulle om på den anden side af presenningen.
Man kan også bare bruge tennisbolde og spande.

Et par hurtige forkyndelsesideer
Ideer
• Sodoma og Gomorra
• Den brændende tornebusk
(Det Nye Testamente, Apostlenes
Gerninger, Kapitel 7)
• Prøv fx at søge i
Bibelen online:
www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/soegibibelen.
Søg eksempelvis på ”Ild”
Rammen
• Lav en ”afslutning ved bålet”.
• Lav et kors med bål. Eller flere bål formet som et kors, hvis
man ser det ovenfra (tag et billede med en drone eller en lang
selfi-stick.
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Husk, at leg med ild kræver fuld opmærksomhed på sikkerheden!
• Lederne bør have prøvet aktiviteten af flere gange inden de
laver den med børn, så de kender risikomomenterne – er du i
tvivl om sikkerheden, så lav IKKE aktiviteten.
• Hav altid en spand med vand klar.
• Undgå at deltagerne har nylontøj eller andet letantændeligt
tøj på.
Se også beskrivelsen af ”Fireballs”.

Trækort

Nr.

1

Nr.

Navn

Bøg

Navn

Brændeværdi

680

Brændeværdi

Kan brænde som frisk træ

0

Kan brænde som frisk træ

Nemt at tænde

3

Nemt at tænde

Gode gløder

5

Gode gløder

Nem at kløve

3

Nem at kløve

Ryger hvis vådt

0

Ryger hvis vådt

Højde

<40 meter

Højde

Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn)

Fagus sylvatica

Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn)

Nr.
Navn
Brændeværdi
Kan brænde som frisk træ
Nemt at tænde
Gode gløder
Nem at kløve
Ryger hvis vådt
Højde
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn)

4
Ask
650
3
4
5
3
0
<40 meter
Fraxinus excélsior

Nr.
Navn
Brændeværdi
Kan brænde som frisk træ
Nemt at tænde
Gode gløder
Nem at kløve
Ryger hvis vådt
Højde
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn)

2
Eg
650
0
1
5
2
0
<35 meter
Quercus sp.

5
Røn
600
0
4
4
2
0
<15 meter
Sorbus aucupária

Nr.
Navn
Brændeværdi
Kan brænde som frisk træ
Nemt at tænde
Gode gløder
Nem at kløve
Ryger hvis vådt
Højde
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn)

3
Rød-el
490
0
5
3
3
0
<25 meter
Alnus glutinósa

6
Ahorn
Brændeværdi
590
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
3
Gode gløder
4
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<30 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Acer pseudoplatanus
Nr.

Navn
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7
Navn
Vortebirk
Brændeværdi
610
Kan brænde som frisk træ
2
Nemt at tænde
5
Gode gløder
2
Nem at kløve
4
Ryger hvis vådt
0
Højde
<25 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Betula pendula
Nr.

10
Seljepil
Brændeværdi
520
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
0
Gode gløder
0
Nem at kløve
2
Ryger hvis vådt
0
Højde
<30 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Salix sp.
Nr.

Navn
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8
Navn
Ene
Brændeværdi
460
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
3
Gode gløder
3
Nem at kløve
2
Ryger hvis vådt
0
Højde
<4 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Juniperus communis
Nr.

11
Navn
Fuglekirsebær
Brændeværdi
570
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
3
Gode gløder
4
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<20 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Prunus avium
Nr.

9
Hassel
Brændeværdi
550
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
4
Gode gløder
3
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<10 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Corylus Avellana
Nr.

Navn

12
Hestekastanje
Brændeværdi
510
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
3
Gode gløder
4
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<25 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Aesculus hippocastanum
Nr.

Navn

13
Douglas
Brændeværdi
470
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
3
Gode gløder
2
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<45 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Pseudostuga menziesii
Nr.

Navn

14
Lærk sp.
Brændeværdi
550
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
4
Gode gløder
3
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<35 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Larix sp.

15
Skovfyr
Brændeværdi
490
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
5
Gode gløder
2
Nem at kløve
3
Ryger hvis vådt
0
Højde
<30 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Pinus sylvestris

Nr.

Nr.

Navn

Navn

Nr.

0

Alt træ kløvet
i fingertykkelse
Brændeværdi
0
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
0
Gode gløder
0
Nem at kløve
0
Ryger hvis vådt
0
Højde
Joker
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Joker
Navn

16
Rødgran
Brændeværdi
430
Kan brænde som frisk træ
0
Nemt at tænde
5
Gode gløder
1
Nem at kløve
4
Ryger hvis vådt
0
Højde
<35 meter
Latin (Flest bogstaver i latinsk-navn) Picea abies
Nr.

Navn
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