
KLODS HANS LØB 1985 

Dommerinstruktion 

Samling kl. 8, 3o Rådhuspladsen Færdig på posterne kl. n 30 

Afslutning kl. 12 Rådhuspladsen 
Dommerne begiver sig til posterne, hver med 2 hold 
kl.9 sendes det ene hold videre til næste post, medens det andet hold 
g&r i gang med opgaven. 
Dommeren læser op om den næste post efter JORDEN RUNDT I l8o MINUTTER" ved afsendelse 
Hvert rejsehold har lo minutter til opgaven, 

Points l - lo efter dommernes skøn: hurtig opfa Helse 
dygtighed 

og 11 l lo 11 11 11 TURN OUT 

Hovedsagen er, at børnene får noget ud af løbet. 

Post l F'INLAND Herman Jensens anlæg (Føllet) 

11 

11 

" 

11 

11 

11 

11 

11 

" 

2 KINA - Havnen (Færgestenen) 

3 INDIEN - - - Fisketorvet 

4 GRØNLAND - - Sildemarken 

5 AFRIKA Langedam 

6 MEKSIKO - - Adlerhus 

7 SKOTLAND - - Lægegården (P-pladsen) 

8 HOLLAND - ·- - Banegården - P-pladsen 

9 FRANKRIG - - Kvickly - P-pladsen 

lo AUSTRALIEN Rådhuspladsen 

Tegne naboland ~;tære sflag 
(Sverige - Norge ' -Sovjet) 

Spise med pinde 
(Hver 5 ærter) 

Lugte: Pebermynte - Eddike 
Ost - Kaffe - Peber 
Rom 

En af holdet bindes for øjnene 
og nævner tingene. 
De andre skriver op og sammen
sætter ordet KOPPER f~a 
forbogstaverne 

Der kastes med harpun efter 
hvalros. Hver kaster 2 gange 

Bue og pil efter løve 
2 skud pr. mand 

Overfald. 6 kasketter findes. 
Hvad var de overfaldne? 

Føle efter defekte ting 
(en føler og nævner tingene. x) 

BAGEFTER skriver alle ned) 
Hver laver en træsko af ler 

Hver laver en pakke 
(Råbåndslmob) 

Billeder af dyr. 
Hvilke af dis8e lever i 
Australien? 

x) defekte ting: kop uden hank 
gaffel uden skaft 
sko uden snørebånd 
kam uden tænder 
bøjet søm 
prop uden flaske 



KLODS-HANS LØB 22. september l~OJ 
-------------------------------------

Jorden rundt på 18o minutter 

Først går turen til tømmerlandet FINLAND, hvor rejseholdatstraks 
dumper ind i en konkurrence: 

Tegn nabolandenes flag. 

FINLAND FINDES I HERMAN JENSENS ANLÆG (FøLLET) 

Vi tager nu et trip om den halve jordk~~de til det ældgamle rige, 
KINA, eller Midtens Rige, som kineeønne kalder deres land -
med dets mange mærkelige skikke. Bl.a. skal vi prøve at spise 
med pinde. 

KINA ER VED HAVNEN, VED FÆRGESTENEN 

Fra Kina rejser vi sydpå til INDIEN, landet med kasterne og de 
hellige køer. Folket er fattigt, mange dør af sult,n og mange 
sygdomme hersker. Rejseholdet stifter desværre bekendtskab med 
en af de værste. 

TAG SYDPÅ TIL FISKETORVET 

Nu har vi fået nok af varmen. Vi . vil til Grønland en tur og 
prøve grønlændernes levevilkår. Flere steder på de små udsteder 
er livet stadig en kamp for tilværelsen. Vi vil prøve en af deres 
fangstmetoder. 

GRØNLAND LIGGER VED SILDEMARKEN 

Vi har fået smag på jagt, men vi vil prøve storvildjagt - SAFARI -
i Afrikas jungle og siger farvel til Grønland. Snart er vi i Afrika 
og tager ud i junglen, hvor ' den første løve viser sig. 

AFRIKAS JUNGLE VENTER VED LANGEDAM 

Godt nok er det farligt at færdes i Afrikas jungle, men også andre 
steder lurer farer. I Meksiko er overfald en daglig begivenhed, 
og denne gang er det gået ud over en hel flok mennesker. 
Hvad var disse mænd? 

MEKSIKO ER VED ADLERHUS 

Nu har vi fået nok af vilde dyr og varmblodede mennesker, det kan 
gøre god t a t komme til et land, hvor folk-~ er mere besindige. 
Vi prøver Skotland og oplever der et træk, der har gjort skotterne 
kendt. 

SKOTLAND FINDER I PÅ P-PLADSEN VED LÆGEGÅRDEN 

Fra Skotland til Holland er der ikke ret langt. Der får I lejlighed 
til at vise, hvor store kunstnere I er. 

FIND HOLLAND PÅ PLADSEN VED BANEGÅRDEN 

På den store rejse har I købt mange dejlige ting, som skal sendes hjem. 
Dog skal det' noget med fra Frankrig, så I tager lige over til dette 
land, hvor I laver en pakke og sender hjem. 

Frankrigli~ger på Kvieklys P.plads 

Hvem har ikke lyst til at besøge Australien, denne nye verdensdel med 
buskjægere og mærkelige dyr. Kender I nogle af disse. 

AUSTRALIEN er på RÅDHUSPLADSEN 

GOD REJSE 


