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I
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Brev 1

ta med dig din minst älskvärda
hatt/mössa/mask/huvudbonad till på lördag.
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Brev 3 - citrusfrukten

Ställ er i en ring (lagmedlemmarna), runt en
citrusfrukt med era hattar på huvudet och håll
varandra i händerna.
Täck citrusfrukten med din hatt. Den som först får
sin hatt att helt täcka citrusfrukten vinner. Gruppen
får bara röra sig när alla deltagare håller någon i
båda sina händer. Tiden börjar på Testledarens
signal.
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Brev 4 - Flytta vatten

flytta vatten från den vattenfyllda hinken till den
tomma hinken. Ni får inte flytta eller röra någon av
hinkarna. Framme hos Testledaren finns det olika
hjälpmedel ni får lov att använda er av. Det lag som
flyttar mest vatten vinner. Ni har x minuter på er, det
är när Testledaren blåser i pipan som tiden är ute.
Er tid börjar nu.
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Brev 5 - Uppvisa objekt

uppvisa så många objekt från listan som möjligt för
Testledaren och få poäng därefter. Ni har 30 minuter
på er. Flest poäng vinner. Man kan bara få poäng en
gång per objekt. Vill ni ha hjälp, kan Testledaren ha
en present till er.
Er tid börjar nu.
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Brev 5 - Uppvisa objekt
Något som snurrar i mer än 30 sek utan elektricitet 35 p
PSG tröja 100 p
En ny lagmedlem 250 p
Landslagströja 50 p
En bad anka 100 p
En maskott 250 p
En toarulle 10 p
2 tomtenisser 30 p + 300 p spela en pjäs på 30
En tom toarulle 10 p
sekunder inför Testledaren
En halväten banan 10 p
En hundralapp 100 p
Tre löv från tre olika växter/träd 10 p
En fluga (levande eller död) 40 p
Något känt från Norge som inte Testledaren vet kännetecknas med Norge 150 p
Ett objekt högre än 10 meter 100 p
En boll 20 p
3 tomater 50 p
En livs levande människa som börjar sitt förnamn med O 250 p
En fisk 150 p
En blombukett 50 p
X antal utländska sedlar 50 p
Klä ut en av lagmedlemmarna 100 p + 200 p om utstyrseln är tillräckligt bra
Barbie docka/or 20 p
Brädspel 20 p
Lego 50 p
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Brev 6 - Vem har bananen?
ställ er lagvis i rad axel mot axel, näsan mot testledaren.
Personen längst till vänster i varje lag håller upp en banan. På
Testledarens signal tas bananen bakom ryggen och får
därefter förflyttas fritt inom laget så länge Testledaren
nynnar på nationalsången X. När testledaren nynnat klart får
bananen inte längre flyttas inom laget. På Testledarens signal
ska den som har bananen vissla och övriga lagmedlemmar se
ut som att de visslar. Testledaren ska på x meters avstånd
gissa vem i varje lag som har bananen. Gissar Testledaren fel
får laget 3 poäng. Gissar Testledaren rätt får laget 0 poäng.
Tiden börjar på Testledarens signal.
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Brev 7 - Töm toapappersrullen
toapappersrullen får endast tömmas genom att någon
springer bort från rullen med pappersänden instoppad i
byxorna samtidigt som någon annan håller i rullen. Den som
håller i rullen måste alltid stå still. Om pappret bryts eller
lossnar från byxorna måste en NY lagmedlem ta upp pappret
där det gick av, stoppa det i byxorna och fortsätta springa. Det
lag som först tömmer tullen vinner.
Tiden börjar på Testledarens signal.
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Brev 8 - Blindgång, dirigera er lagmedlem i mål
Välj ut en medlem i laget som måste bära ögonbindel under hela testet.
Testledaren kommer att placera ut alla lagmedlemmar som försetts med
ögonbindel i en ring och därefter placera ut målet.
Resterande lagmedlemmar placerar sig inuti ringen men på minst en
armlängds avstånd från varandra.
När testet startar ska blindbockarna ta sig till målet. Ingen seende person
får flytta sig under testets gång. Om en blindbock går in i något annat än
målet är laget diskat. De seende lagmedlemmarna får försöka dirigera sin
blindbock – men med risk att avslöja sin position. Det lag vars blindbock
först når målet vinner.
Er tid börjar när alla står på sina platser och Testledaren ropar: SÖK!
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Brev 9 - Få 11 poäng

nå 11 poäng snabbast möjligast, maxtid 5 minuter.
Er tid börjar nu.
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Brev 9 - Få 11 poäng - INFO
när man gör high-five med varandra
när man säger Testledarens namn
när någon tar sig i håret
när lagmedlemmarna nuddar varandra
välj något av alternativen ovan för varje lag
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Brev 10 - FINAL, Landshyllning
rita en hyllning till ert land. Endast en i laget får springa
fram och rita på teckningen åt gången. När Testledaren
blåser i visselpipan måste du återvända till laget och en ny
lagmedlem måste då springa fram och rita på teckningen.
Testledaren kommer att blåsa i visselpipan var 30:e sekund
och totalt 11 gånger.
Det lag vars teckning är mest hyllande till landet vinner.
Er tid börjar när Testledaren blåser i visselpipan första
gången.

