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Set. Georgs Gildet i Middelfart 188o
Post

l.

Opgave l.

Store Klausløbet:

ved Rådhuset:
Holdet udleveres en æske kulørte Papstykker hvoraf
den skal danne de skandinaviske Flag.

Holdet har 5 min. til opgaven og sendes derefter til næste Post
~ed

Banegården •

Point gives l-lo point for opgaven

Turn

~

l
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Set. Georgs Gildet i Middelfart 198o
Post 2.

~

Store Kluasløbet.

Ved Banegården.

Opgave2.

Opgaven er en Mimeøvelse hvor man fortæller holdet at
det er kommen til et fremmed Land og skal købe forskelige tnq
ting men købmanden forstår ikke sproget vi taler og derfor
skal man mime. Man deler holdene i to og den ene del skal ~
være købmænd, den anden del skal købe, de ting som står på
medfølgende skilt, ord må ikke bruges, kun fakter og
bevægelser.
Holdet har 5 minn. t'il at udføreopgaven, og sendes derefter til næste
post
Tømmermester Tønnesen Hessgade.
j
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Point gives l-lo point for :opgaven

~
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turn out l-lo point
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Set. Georgs Gildet i Middelfart l98o
Post 3.
Opgave 3.

Store Klausløbet.

Ved Tønnesens Værksted.
Deltagerne for på skift lov at -f øle i sækken med forskellige
ting , dog uden at det må skrives op, når alle har prøvet at
føle får de l minut til at skrive ned hvad de har følt sig
frem til.

Holdet gar 5 min. til at udføre opgaven i, og sendes til næste post
Ved Alderdomshjemmmet.

Point gives l-lo point for opgaven og l-lo point for turn out •

•
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Set. Georgs Gilaet i Middelfart 198o Store Klausløbet.
Post 4.
Opgave

Ved Alderdomshjemmet.
4.

opgaven er hve r at spise 5 rosiner med pinde'.

hoædet har fem min. til opgaven og sendes derefter til næste post
Adlerhus.
Point givers me d l - l o po1·nt for opgave og l-le point turn out.

----------------------------~-
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Set. Georgs Gildet i Middelfart l98o Store Klaus løbet.
Post 5.
Opgave 5.

Adlerhus.
Holdet skal binde ·s ig sammen med udleverede tov ved
hjælp af Dobbett .Halvstik.

Holdet har 5 mino til opgaven og senses derefter til næste post.
Stadion.
Point gives med l-lo point for opgave og l -lo point for turn out.

•
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Set. Georgs Gildet i Middelfart 198o
Post 6.

Store Klaus

Løb~t.

Stadion.

Opgave 6.

Holdet skal hver kaste 2 bolde gennem ophængte Dæk,
'
og ringer klokken gives point.

Holdet har 5 min. til opgaven og sendes derefter til næste post ,
med besked om til næste post at samle blade og planter som
de der skal aflevere og fortælle hvad det er for planter.
næste post er

Langedam ved Tennisbanen.

Point gives med l-lo point for opgaven og l-lo point for turn out.

l

:r •

Set. Georgs Gildet i Middelfart 198o Store Klaus løbet.
Post 7.
Opgave 7.

Langedam ved Tennis-b anen.
Opgaven er her at aflever og fortælle hvad det er for
planter og blade de har samlet på derse vej.

Holdet har 5 min. til opgaven og sendes derefter til næste post
Sildemarken.
Point gives l-lo for opagven og l-lo point for turn out.

Set. Georgs Gildet i Middelfart 198o
Post 9.
Opgave 9.

Store Klaus

l~bet.

Ved Melfar.
Hvordan så posten på sidste post Sildemarken , giv et
signalement af ham.

Holdet har 5 min. til opgaven og sendes deref er

til næste post.

Vibolts PakhUSo
.
.
d
lo point for opgaven og 1-lopoint for turn out.
Po1nt g1ves me 1 - ·

l
-·
Set. Georgs Gildet i
Post 8.

M~ddelfart

198o

Store Klaus løbet.

Sildemarken.

Opgave 8 • Holdet stille op med fem skridt mellem hver og man
hvisker førset mand meldingen i øret han løber hen
og hvisker næste mand i øret og fortsat og sidste mand
kommer hen tml dommerenag fortæller hvad han fik
hvisket i øret.
Holdet har fem min. til udførelsen af opgaven, og sendes derefter
til næste post.
Ved Melfar.
Point gives med

j

l-lo point for opgaven l-lo point for turn out.

Set Georgs Gildet i Middelfart 198o

Post 11.
Opgave 11.

Holdet

~ar

Store Klaus lø et.

Føllet.
Hver mand får udlever en klud en knap en nål og l tråd,
hvorefttr de skal sy knappen i.

5 min. til opgaven og sendes derefter til næste post
Rådhuset.

point gives med l-lo point for opgaven og 1-lopoint for turn out.

Set.

Geo~gs

post lo.
Opgave lo •

Gildet i Middelfa.r t l98o S toer Klaus løbet.

Vibolts Pakhus.
Holdet skal sjippe hver skal prøve hvor meget de kab.

Holdet har 5 min. til opgaven og sendes derefter til næste post
Føllet.
Point gives med l-lo for opgaven og l-lo point for turn out.
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