Klods tl ans på Sporet 13 SP.pt . 191:37 .
FølPkimslPg 2o genstande i kasse med

Post l. Rørkærsvej 3o .

savsmuld .

~ ~oin t

pr . ti ng .

l o po int max . lo point turn out.

5 rnrllnutter til ud førelse og besvarelse.
næste post. opt imist jol le pladsen.
Lø bet slutt er kl. ca . 1 2 på Rådhuspladsen
.L tU ddelfart .
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Klods Hans på Sporet 1 98 7.
Post ?

. erso n med t. rJ~llebør wed brænde der væl ter, hvi s nogen
P
hjælper får de lo point og hver en flødekaramel.
posten er indskudt, deltagerne skal v idere til Strandvej 1 ?8 .
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Kl ods Hano på spore t 1 98 7 .

Post

p.

Gl. Strandvej 128 .

afstandsbe dømm els e .

point l-l o Lurn ou t l-l o .
næste pos!. under Lunn ellen op i Sta urty Skov.
løb er s111tter kl. ca. l~ på Rådhu s p1adsen t
Mi.ddelfa.r t .

.,

.
Klods Hans på Sporet 198 7.
post 4. Staurby Skov.

Beste m lo forskelige Blade.
point l-lo tur n out l-lo.

i nd en de forts~tter bed om deres ka ramelpa pi r. hvis sådan
haves 5 point.
næste post Strandvejskiosken.
løbet slutter kl. ca . 12 på Rådhu spladsen i Middelfart.
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Klods Hans på Sporet 198 7.
post 5. Strandvejskiosken.
point l-lo

Sæt navne på byerne på Fyn .
turn out l-lo.

inden de går bed om signalement af konen med trillebør indtil 5 point. ekstra.
næste post Gl. Strandvej 13.
løber sl utt er kl. ca. 1 2 på Rådhuspladsen •

•
Klods Hans på Sporet 198 7.
Post 6 . Gl. Strandvej 13.
po i n t l-l o

samle Legoklodser.
turn out l-lo.

næste post v . Ringgårnen.
løbet slutter kl. cå . 12 på Rådhuspladsen .

· ·-..e

Klods Hans på sporet 1987.
post 7. Ringgården.

puste Ballon op med hænderne på ryggen,

5 point for hver spræng ballon .
næste post Bros Alle 7.
løbet slutter kl. ca. 12 på Rådhuspladsen.

Klods Hans på sporet 1987.
Post 8. Bors Alle

7.

Lægge puslespil.
point l-lo efet tid turn out l-lo.
næste post død post hvor mange Klods hans er der
i Butik Hannes Vinduerer
Råhuspladsen er sidste stop.
løbet slutter kl. ca 12 på Rådhuspladsen.
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Klods Hans på sporet 198 7.

Post o.

Lav en figur som har noget med Klods hans at gøre.
potilnt l-lo

turn out l-lo.

Klods Hans på sporet 1987.
post o. Rådhuspladsen.

hvor mange Klods hans var der i Hannes
Vinduer.

Klods Hans på sporet.
Start kl. 8.30 på Strib skoles P-plads.
De sidste hold laver foropqave.
Lav en skulptur.
Post l:

(max. lO point)

RØrkærsvej 30

FØlekimsleg

(~

ooint for hver tin?)

7

~' 0rsøe

Post 2:

Plads v. optirdstjoller
Henning

Byg'}e pyramide.

Post 3:

Gl. Strandvej
(Gudde)

Trillebør, der

Post 4:

Gl. Strandvej
128
(Erik)

Afstandsmåling

Post 5:

Staurby skov
Lilly

Bestem lO f orskellige blade
Tilbage under viadukten.

Post 6:

Strandvejens
kiosk
Hans Martin

Sæt navne nå byer oå Fyn.

Post 7:

Gl. Strandvej 13
Ole

Samle Legoklodser

Post R:

Ringgården
Edith

Puste ballon op med hænderne
5 point pr. sprængt ballon.

Post 9:

Bros alle 7
Jette

Lægge puslespil.

Post 10:

Butik Hanne

Hvor mange Klods-Hans er cer i vinduerne?

v~lter.

p~

r y ggen.

