
Udvalgte lege Kastrup Søspejder

Flytte-kimsleg 10-15 ting lægges ud/alle ud/flyt-fjern 5 ting/ Hvilke ? husk

Kimsleg Husk 5 af 15 ting husk

Mang flagermus Cirkel/1 i midt m bind peger på en/sig forvrænget "Vi er af et blod du og 

jeg"/hvem er det ?

husk

Skygge-kimsleg Gæt div. Som projekterede skygger husk

Flaghejs stafet Træn flagknob + med rundtørn knob

Parvis knobbinding Langt tov bundet om livet på 2 - bind knob knob

Diriger lygter 2 m lygter og bind/ diriger lys til pumkt m. kompas kompas

Knobfremgang Stå på række/bind knob 10s/skrid frem/bind knob 9s/osv kompas

Kompasgang Gå kurser og skridt til punkter kompas

Kompashop Hop til kompasretninger på kommandoer kompas

Ballon-rugby Snor over lokale/ballon/3 rør hver side/ikke 2 rør i rap/ 3-4 pr hold leg

Bandar-folket flytter 20 ting pr hold/ flyttes hurtigst ved at give fra mand til mand leg

Bi-stik Hold gemmer tændstikker på sig/skal være synlige/find flest leg

Blindebuk Borde stilles om leg

Bold i spand Hold / spand i anden ende / ram evt. m hop leg

Bordtennisbold i glas Stå over glas / få bolden til at falde ned i glas og blive leg

Den røde blomst 1 sidder ved bål m bind/pinde etc/andre sniger sig frem og hugger 

pind=rør blomst=ild/peges der på en =død 

leg

Er du der ? 2 m bind/på hug overfor hinanden/rullet avis/ på skift siges "Er du 

der"/svar "ja"/ram m avis/ knæ skal blive i gulv

leg

Erobre halen Hold i kæde/bagerste har hale/erobre/byt plads når tabt leg

Fang propper Prop i snor pr. mand/dåse/terninger/fang propper hvis slået 6 eller 2 osv leg

Flag på skib Som Hale på æsel leg

Grænsegendarmer Tov mellem 2 træer/masser af knobtove bindes på/ 2 fangere bundet 

sammen på hver side/tag flest tove

leg

Gøgereden Tegn felter sammenhængende på gulv/start i 1./kæmp om 1.felt/kæmp 

2.felt osv

leg

Halstørklædekamp Halstørklæde midt gulv/en v hver væg/tag tørklæde tilbage til væg/anden 

rør=død

leg

Hanekamp Hop m. foldede arme/fod ned=ud leg

Hjorten & jægeren 2 borde stilles ammen/2 m bind/fang hinanden/borde røres hele tiden leg

Iluvajo/frugtsalat Delt.m stol i cirkel/1 er den/ hver får rolle ild,vand,luft/v. illuvajo bytter alle 

plads, v luft bytter luft plads osv/find plads

leg

Kaproning Hold tager sprydstage mellem ben,bagerste rormand modsat,andre er 

baglænsroere/kapløb

leg

Kaptajnen kommer På række/udgår, hvis man gør noget forkert/"Kaptajnen 

kommer"=honnør/"Skib i sigte"=hold kikker/"Land i sigte"=hånd skygger 

øjne/"Flaget hejses"=line hales/"Klar ved kanonerne"=på hug og sigte 

kanon/"Kuglerne kommer"=på hug og holder over hovedet/"På 

land"=skridt frem, hvis i vandet/"I vandet"=skridt tilbage, hvis på land

leg

Kartoflen er varm Cirkel/bold sendes rundt/skal gives/en ringer på klokken/går ud leg

Kat-mus vende dreje Står i rækker og lukker mellemrum med arme, kat fanger mus, leder siger 

"skift" og alle drejer til højre og blokkerer på anden led osv

leg

Katten & musen Cirkel, 2og2 i armkrog/kat fanger og må løbe imellem/mus kun udenom 

cirkel/mus tager armkrog=modsat er mus

leg

Kinesisk rundbold Cirkel/bold kastes rundt/hvis den tabes løbes rund i bolds retning/hvis 

bold kastes rundt først, løbes igen

leg

Klappe rundkreds Sidder i cirkel om bord/højre arm over kryds på nabo/der klappes 

rundt/skift retning ved dobbelt klap/hvis forkert udgår arm

leg

Kom hjem 2og2/gå rundt i 2 cirkler modsat/når der siges "kom hjem" finder man 

hinanden og løber ud

leg

Kredstovtrækning Cirkel på gulv - træk ind i cirkel leg

Krus-på-snor m. vand på tid Tovbane m. sisal/krus m. vand føres hurtigst igennem leg

Kaa skifter ham Række/højre hånd mellem ben/venstre tar fat foran/ bagerste kravler frem 

uden at slippe

leg

Omvendt banko Alle har en bankoplade og står op/sætter sig når tal nævnt/ hvem sidst? leg

Port-bold Cirkel m skrævende ben/1 i midt/kaster bold ud=vind ul-51 leg

Rulle-kapsejlads Pind med snor spolet på/båd i enden/spol hurtigst op leg

Sidste-pind leg

Simba-samba På stol i cirkel/start=simba/slut=samba/ellers 1,2,osv./Simba-2/2-6/osv leg

Skyde både med kramper Små både sænkes med kramper af papir og elastikker leg

Stable højest Stable et eller andet højest leg

Svensk prikkeleg Stafet/hold på række/bagerst prikker foran osv/foreste løber i zig-zag 

tilbage og prikker sidste på ryggen

leg

Svøm i land leg

Tidsvurdering Tegn cirkel på gulv/giv besked om at gå ind i cirkel efter f.eks 2 

min/bedst?

leg

U-båd leg

Udviklingsleg Æg(æg-æg)-kylling(pipi-pip)-høne(gok-gok)-dinusauer(Hroah)-supermand 

- Når man møder samme slags, slås sten,saks,papir

leg

Ulvehulen Indgang til hule med 2 stole/2 får bind på/hold på stol/fang andre der 

sniger sig ind

leg

Vand-i-glas Balje fyldt med vand/glas flyder/ fyld vand i glas/ taber=synker leg

Vandre på håndklæde Kapløb på håndklæde/sid og bevæg bag og ben på håndklæde leg
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Kondimorse Forskellige ting skal gøres, når tegn morses - ark udleveres morse

Styrbord/bagbord Bane med stole/bind for øjne/dirigere styrbord/bagbord/frem/bak/stop sejlads

Bøf Cirkel/1 banker på ryg og siger bøf/2 løber modsat/først? leg

Kompas-stang 8 i cirkel=8 kompasretning/ stav i midt/sig retning+slip/griber=N kompas

Jolle-VM Bræt spil med spørgsmål - 3-6 personer sejlads

Luk lågen med knob Mellem 2 stole laves port med tov/stafet bind knob = luk knob

Brand Alle binder tov sammen - hurtigst /længst ul-13 knob

Tre-kast ul-19 leg

Føle-kimsleg Mærkelige ting gemmes i pose og skal gættes husk

Klappe-kompas - 9 deltager ul-21 kompas

Kom mod nord - hold i række ul-22 kompas

Papirflyvere forskellige typer leg

Isotop-transport 3x3m bane/flasker i midt/skal tages med elasik og snor udefra leg

Ballon-stafet m. goddag ul-36 leg

Jeg har en lille hund - snor ul-43 leg

Kom med - hjem Cirkel/1 løber rund/rør andre "kom med" osv /1 siger "Hjem"/find hul ul-45 leg

Rikki-tikki og Nag/sving redn. Reb Redningsreb svinges, tag ting indenfor cirkel ul-45 leg

Shera-khan jager Mowgli SK ude/Mowgli udpeges/SK inde/Mowgli ud uden rørt ul-45 leg

Jag Jacala / tennisbolde + fodbold 2 flodbredder / Jacala=fodbold /skyd bold på anden bred m. tennisbold ul-49 leg

Fodre fugle Spand m. frø/kugler - fugle samler og putter tilbage/ spand tom=vinder ul-54 leg

Kæde-stafet/1 rund stol, hent 2 osv 1 runder stol, henter 2 og runder stol, 1+2 henter 3 osv leg

Ind i cirklen/ hold flest ? 2 hold / cirkel / flest fra hold i cirkel på tid ? leg

Nordenvindeog søndenvind/frys&tø 2 N-vinde fryser, S-vind tør, frys flest ? ul-61 leg

Tag halen, køb ny Knobtovhale, saml ærter/kun hvis hale på, flest ? ul-64 leg

Til staldene 2 kredse modsat/yderkreds hopper på ryg af inderkreds/ rid til stald ul-65 leg

Befri gråbror Et hold byboer, et hold ulve. Gråbror bundet til stol, byboer sætter sig, 

ulve skal snige sig ind og befri gråbror uden at bli´ve rørt

leg

Spækhuggerjagt Fang flag fra spækhugget der trækkes efter båd Sejlads

Flaskefangst Fang flest flasker, der flyder i havnen sejlads

Bombeleg Den, der får lagt sig ned sidst, udgår
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