
Eventyr-løb 

(Fra Sille og Sigurd til fødselsdag hos Dronningen) 

 

Eventyret gennemføres som et stjerneløb, hvor man efter hver post vender tilbage til centrum. På den 

måde kan man styre, hvor holdene går hen og undgå kø ved nogle poster.  

Overvej, om der skal være pointregnskab og eventuelt en præmie.  

 

Post 1: Askepot 

Fortæl om Askepot, der taber sin sko på trappen og om prinsen, der prøver at finde hende ved hjælp 

af skolen. Alle deltagere tager en sko af og putter den i sækken.  

Nu gælder det om at finde sin egen sko uden at kigge.  

Alternativt: en hel masse sko, der ikke passer en leder, ligger i en bunke. En af skoede skal passe 

lederen. Det gælder nu om at finde den rigtige.  

 

Post 2: Hans og Grete 

Fortæl om eventyret Hans og Grete. 

Børnene får bind for øjnene. En leder sidder i papkassen og stikker nu den fingerlignende genstand ud 

af det ene hul og sin finger gennem det andet. Deltagerne skal nu gætte, hvilken der er den rigtige 

finger. 

 

Post 3:  Klodshans 

Fortæl om eventyret om Klodshans.  

Nu gælder det om at kaste mudder efter skriverkarlen (et billede eller en tegning af ham). 

Hovedet giver naturligvis flest points at ramme.  

 

Post 4: Prinsessen på ærten 

Fortæl kort om prinsessen på ærten og at hun skulle testes, om hun var en virkelig prinsesse ved at 

lægge en ært under hendes madrasser.  

Gem en ært i en sovepose. Bland denne sovepose mellem en stor bunke soveposer.  

Deltagerne skal nu hurtigst muligt finde ærten. Eventuelt med tæerne. 

 

Post 5: Snehvide 

Fortæl kort om Snehvide, som den onde dronning forgiftede med et æble. 

Deltagerne skal nu spise æbler i en spand med vand – og hænderne på ryggen. Hvis det er koldt i 

vejret kan de blot spise det fra en dug på jorden.  

 

Post 6: Fyrtårnet 

Fortæl kort om fyrtårnet, hvor kongen og dronningen leder efter det sted, hvor soldaten bor.  



I området har I gemt 10 røde sløjfer/små kendetegn. Dem skal deltagerne finde og fortælle, hvor er. 

De må ikke fjerne dem. 

 

Materialer:  

Sort sæk 

Sko 

”Mudder” 

Billede af skriver 

Soveposer 

En ært 

Papkasse 

Pind, gulerod eller andet fingerlignende 

Tørklæder til bind for øjnene 

10 kendetegn 

 

 


