
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. 
 

Drage 
 

Forventet tidsforbrug: 60 min. 
 

Mulige antal point: 60 
 

Post nr: 13 

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 
Vi giver jer point efter jeres evne til at tænke ud af boksen. Visuel formidling af opgaven samt 
finish er vigtigt, men vigtigst at alt vil vi gerne overraske og imponeres.  
 
Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
Upload et billede eller en kort video (max 30 sekunder eller 50mb) som beskrevet på: 
www.dmispejder.dk/BOWKT 

 

Materialer: 
• Stor affaldssæk 
• Tape 
• Limpistol med lim 
• Grene/rundstok/blomsterpinde 
• Snor 
• Vat 
• Tuscher 
• Diverse kreamaterialer 

 

 

Opgavebeskrivelse Junior, Trop og Senior 
I denne opgave er der meget frie rammer og vi vil gerne teste jeres kreativitet.  
 
Opgaven er simpel: 
 

Lav en drage!  
 
Kun fantasien sætter grænser. Kan jeres drage flyve? Kan den spyede ild? Kan den bruges som 
postkasse? eller er den blot til pynt? 
Vi vil gerne se jeres mest opfindsomme løsning af denne opgave, og derfor er opgaven stillet meget 
frit. Vi vægter både kvalitet og kvantitet. Det vigtigste er at I har gjort jer umage. Har I lavet en 5m 
høj drage er det nice! Er den 5 cm og super detaljeret er det også nice!  
 
OBS. Denne post er den sidste i løbet så brug alt den tid I har på at lave den bedst mulige drage! 
Sørg for at I har uploadet jeres løsning inden løbet slutter kl 11:15.   
 
 
 

http://www.dmispejder.dk/BOWKT
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