
DM i Spejder	 
Aktivitetsbeskrivelse 

 

Hvis der er problemer med forståelse af opgaven, kontakt os gennem følgende link: 
WWW.DMISPEJDER.DK/HJAELP, så vil vi vende tilbage til jer hurtigst muligt, således i kan 

komme i gang med opgaven. 
 

Kodebog 
 

Forventet tidsforbrug: 120 min. 
 

Mulige antal point: 120 
 

Post nr: Løbende 1  

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 
Der gives point for hver opgave der er løst, nogle af opgaverne som vi har vurderet til at være 
sværere eller mere tidskrævende kan give flere point end nogle af de andre. Nogle opgaver kan 
også give point i forhold til hvor meget af opgaven der er løst.  
 
Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
Opgavebogens svar ark skal afleveres elektronisk. Det kan være enten ved at indsende et udfyldt 
svarark som kan downloades på postsiden, det kan også være ved at skrive svarene på et stykke 
papir, hvor der så er taget et/flere billeder af dette, disse billeder skal så uploades. 
 
Alle Kodebogens opgaver skal afleveres samlet og kan afleveres indtil søndag kl. 11.15 – Huske at 
hvis man afleverer tidligere/flere gange vil det være den første aflevering som vi tager 
udgangspunkt til vurderingen.  

 
Materialer: 
Til denne opgave skal der ikke bruges andre materialer end hvad der kan forventes som normalt 
uniformsudstyr samt jeres skarpe hjerner 
  

Opgavebeskrivelse: 
Denne opgave er en opgavebog som man kan arbejde med sideløbende med andre poster, 
aktiviteter eller opgaver. Det kunne være denne I går i krig med hver gang I føler I har tid i overskud 
eller hvis i gerne vil udnytte tiden bedst muligt, ved for eksempel at splitte patruljen op i to på en 
post, hvor I ikke synes det giver mening at hele patruljen er med i for at løse.  
 
Der er ikke en differencering i denne opgave til juniorerne, så giv det er forsøg og prøv jeres bedste. 
Jeres tid er givet bedre ud hvis i vælger at gå videre fra en opgave end at sidde fast i en enkelt 
opgave som i ikke kan gennemskue eller føler I er i stand til at løse.  
 
 


