OL

Lav dit eget
mini
hjemme i haven
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Der er so

OL er startet, og vi har her fundet nogle idéer til,
hvordan du kan skabe dit eget mini OL derhjemme
i haven sammen med familien eller måske samle
vennerne til en dyst. Der er 12 forskellige dyster her
i bogen, og så er der plads til, at du kan tilføje ﬂere
bagerst i bogen. Her ﬁnder du også et pointark, så
der kan holdes styr på, hvem der vinder. Husk at få
et diplom med fra Børnenes Kartel i Shoppen, så der
kan kåres en vinder efter jeres mini OL.
Rigtig god fornøjelse.
Mange sommerhilsener

Shoppen

I Børnenes Kartel ﬁnder I
en spand med kridt til kr.
29,95.
Tegn en hinkebane op på
ﬂiserne derhjemme.
Her gælder det om at være
hurtigst! Tag tid på hvor
lang tid, det tager at hoppe
igennem hinkebanen og tilbage til start igen. Den, der
er hurtigst, får 1 point.

side 3

Så skal der balanceres med vand. Vi har fundet de smarte
scrunch spande frem fra Børnenes Kartel, som kan foldes og
rulles uden at miste form. Men det gør det også sværere at
gå med vand.
I skal bruge to spande - det kan også sagtens være helt
almindelige spande, eller hvad I har derhjemme. Den ene
spand skal fyldes helt op med vand, og den anden spand
skal placeres i den anden ende af banen.
Så gælder det om at tabe mindst muligt af vandet, så man
kan fylde den anden spand op. Og det skal selvfølgelig være
med hurtig gang.

Dyst 3 er kast med ringe. Her har vi
fundet Gonge aktivitetsringe hos Børnenes Kartel til kr. 109,95 for en pakke,
hvis ikke I har nogle ringe derhjemme
til at kaste med. Dysten kan også laves
om til boldkast f.eks., hvor det går ud
på at kaste længst.
Hvis I bruger ringene, kan I ﬁnde en
pind i haven og sætte i græsset, og så
gælder det om at få ﬂest ringe kastet
over på pinden. Den person, der får
ﬂest ringe på pinden, får 1 point.

Vinderen af dysten er den, der får fyldt den anden spand
mest op med vand. Bruger alle de samme spande, kan
vandet hældes over i andre beholdere til, at alle har været
igennem dysten, så I bedre kan måle, hvem der har vundet.
Vinderen får 1 point.
side 4

side 5

Så skal der leges jorden er giftig. Her kan
Gonge trædestenene fra Børnenes Kartel
f.eks. bruges, eller man kan bruge bObles
eller andre sjove ting, man kan ﬁnde derhjemme.

Find bowlingskoene frem, for nu skal
der bowles i haven. Men det er ikke
bowling, helt som I kender det - for her
har vi fundet mælk, juice og yoghurt
frem.

Lav en bane med alt muligt forskelligt, man
skal hoppe over på, og lav måske også forhindringer, der gør det lidt sværere. Vinderen
af dysten er den, der gennemfører banen
hurtigst uden at ramme jorden.

Det søde MaMaMeMo legemad fra
Børnenes Kartel kan nemlig sagtens
bruges som kegler, der skal rammes
med en bold. Find hvad I har derhjemme, som ikke vejer så meget - så kan
det sagtens bruges som kegler.
Den, der rammer ﬂest kegler,
vinder dysten. I sætter selv
reglerne for, hvor mange
forsøg man har til det.

side 6

side 7

Dyst 6 er æggeløb. Her har vi fundet
de søde Liewood skeer fra Børnenes Kartel, hvor ægget ﬁnt kan
ligge i hullet af skeen. Eller I kan
bruge helt almindelige spiseskeer
fra køkkenskuffen.
Dysten går ud på at gå fra
startpunktet til slutpunktet
med et æg på en ske uden at
tabe det. Man skal holde helt
yderst på skeen med en hånd.
I sætter selv reglerne for, hvor
mange runder man skal tage.
Vinderen af dysten er den
person, der kommer hurtigst
igennem uden at smadre
ægget.

side 8

Ikke æggeløb men sækkeløb!
Vi er klar til dyst 7, hvor I skal hoppe i
en sæk.
Vi har fundet et dynebetræk frem fra
Bahne, som kan hoppes i. Kig i skuffen
derhjemme, om I har et gammelt dynebetræk eller en affaldssæk, og så er det bare
at hoppe afsted.
Den, der kommer
hurtigst igennem
banen, vinder
dysten.

side 9

Så er der stangspring med kæphest. Brug de ﬁne
Aykasa kasser og stabel dem ovenpå hinanden i to
tårne - læg en kost eller pind over, og så gælder det
om at springe over pinden uden at ramme den. I kan
også lave de to tårne med andre kasser,
eller hvad I har derhjemme.
Gør det ekstra svært og tag stangspringet
sammen med den populære by Astrup
kæphest.
Både kasserne og kæphesten kan købes
hos Børnenes Kartel i Shoppen.

side 10

Nu skal I se hvor langt, I kan springe! Brug et
sjippetov eller lignende og læg ud på græsplænen. Har I ekstra god tid, kan I ﬁnde nogle dyr
frem fra legekassen f.eks., og undersøge hvor
langt de hver især kan springe. Så kan I
sætte dem op ud fra sjippetovet i det måleforhold, som de forskellige dyr kan springe.
Måske I kan springe lige så langt som tigeren?
Den, der springer længst, vinder dysten.

side 11

Dyst 10 er sprint. Hvem kan løbe
hurtigst?
Vi har fundet løbeskoene frem fra
Intersport Outlet, og så er det ellers
bare afsted.
Sæt to kegler eller lignende op i haven
og løb fra start til slut. Den, der løber
hurtigst, vinder dysten.

Svømning. Det er jo også en af
de helt store OL-discipliner. Men
måske svært at lave hjemme i haven
medmindre man har et okay stort badebassin. Dyst 11 kan derfor være lidt
forskellig afhængig af, hvad man har
mulighed for. Det kunne f.eks. være:
- Tag i svømmehallen og se hvem der
kan svømme en bane hurtigst.
- Hop i badebassinet i haven og se
hvem der kan holde en badebold
længst tid over vandet (skal være i
bevægelse hele tiden).

side 12

side 13

Den sidste disciplin er badminton - eller tennis - eller hvad
nu I har lyst til. Vi har fundet
badmintonketsjeren frem her
fra Intersport Outlet, og så er
det bare med at komme ud i en
dyst. I sætter selv reglerne for,
hvor mange kampe der skal
tages, og hvordan der tælles
point.

side 14

Beskriv din helt egen dyst her:

side 15
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