
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. 
 

Hvem ejer kompasset?  
 

Forventet tidsforbrug: 20 min. 
 

Mulige antal point: 20 

 

Post nr: 9 

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 

Korrekt løsning af opgaven  
 

Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
Upload svaret i formularen på: www.dmispejder.dk/GSBPK 

 

Materialer: 
 Evt. Papir og blyant 

 

 

Opgavebeskrivelse Junior 
 --- Opgaven skal ikke løses! --- 
Brug Junior som svar på opgaven via www.dmispejder.dk/GSBPK for at gå til næste opgave.  

Opgavebeskrivelse Trop/Senior 
Langt ude i skoven ligger 5 huse på stribe, hvert hus har sin egen farve. Beboeren er medlem af hver deres 
spejderkorps, har sin egen maskot, yndlingsdrik og helt særlige yndlingsting, men hvem af de 5 beboer ejer 
et kompas? Nedenfor ses en liste med hvad vi ved om de 5 beboere.  

1) Den Grønne Pigespejder (DGP) bor i det sorte hus. 
2) Den Sydslesvigske spejder har et strygestål. 
3) DDS-spejderen drikker fanta. 
4) Det blå hus ligger umiddelbart til venstre for det røde hus. 
5) Spejderen i det blå hus drikker saftevand. 
6) Spejderen, hvis maskot er en tiger, har en lommelygte. 
7) Spejderen af det lilla hus har en ørn som maskot.  
8) Spejderen i det midterste hus drikker kakao. 
9) KFUM-spejderen bor i det første hus fra venstre. 
10) Spejderen, som har en svane som maskot, bor ved siden af den, som har en dolk. 
11) Spejderen, som har en kodeknækker, bor ved siden af den, som har en ørn som maskot.  
12) Spejderen, som har en kænguru som maskot, drikker kaffe. 
13) Baptistist-spejderen har en bjørn som maskot.  
14) KFUM-spejderen er nabo til det grønne hus. 
15) Spejderen, som har en svane som maskot, bor ved siden af den, som drikker cola.  
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