
 

Futuristisk Stjerneløb  
 
Vi har udviklet en moderne version af det traditionelle stjerneløb som mange spejdere kender. Det 
involverer GPS’ere og Walkie Talkie. 
 
Klassen/gruppen bliver delt op i et ”passende” antal hold. De får materialer til at lave et banner og 
holdet finder på et navn og et kampråb. De præsenterer sig for hinanden, før de sendes ud til den 
første post. Hvert hold har et kort over området – hvor posterne IKKE er indtegnet, en GPS’er og 
en Walkie Talkie. 
 
Når en gruppe har løst opgaven på en post, kalder de tårnet med Walkie Talkie for at høre hvilken 
post de derefter kan gå til – altså en der er ledig. Nogle gange får gruppen flere forskellige poster 
at vælge imellem og kan vælge en tæt på eller længere væk. Andre gange får de en bestemt post 
de skal gå til. 
 
Grupperne får points for løste opgaver ved hver post og de får points for hver kilometer  de har 
gået eller løbet  
 
Der er bemandede og ubemandede poster. Ved de bemandede poster står lærere, pædagoger 
eller forældre. Løbet fungere bedst hvis der er lige så mange bemandede poster som grupper. 
Indholdet af opgaverne på posterne kan varieres efter behov. Måske har I selv ønsker til indhold af 
opgaverne. 
 
På Avnø har vi et udvalg som er afprøvet og har med natur/friluftsliv at gøre: 
 
Bemandede poster: 
Fange smådyr i vandkanten 
Kranie quiz  
Bygge en varmluftballon 
Gætte højden på et træ og fælde det og måle det 
Tælle sæler og fugle i Avnø Fjord 
Sorter sten fra stranden i forskellige bjergarter 
Tænde ild med primitivt udstyr 
 
Ubemandede poster: 
Find navnene på de ni planeter i vores solsystem med udgangspunkt i modellerne på Hangaren 
Mål afstande (med GPS’eren) mellem planeter på planetstien på Avnø 
Smag jer frem til saltindholdet af vandet i Avnø Fjord ud fra vandprøver fra hele Danmark 
Gæt fire gevirer – hvilke hjorte stammer de fra. 
 
Vi bruger ikke alle disse mulige poster hver alle løb – men vælger ud efter antal deltagere, antal 
grupper, antal voksne og hvor lang tid gruppen vil være i gang. 



 
Aktiviteten er gennemført med optil 130 elever. Vi har udstyr optil 12 grupper. 
Man skal bruge minimum 3 timer til løbet. Posterne kan placeres med større eller mindre afstand 
– alt efter hvor mange kilometer man ønsker at ”udsætte” deltagerne for  
 
Gruppens/klassens voksne sørger selv for en evt. præmie til vinderne. 
 


