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Lek sammen Lek sammen 
på avstand!på avstand!

Rødt lys
Antall: 4-20
Utstyr: Kjegler/markeringstallerkener, kritt eller lignende til å merke opp

Velg et startpunkt og lag en linje som ligger minst 15 meter fra dette. En av deltakerne velges som 
trafikklys og stiller seg med ryggen mot de andre på linjen. Når den som står med ryggen til roper «grønt 
lys» kan de andre liste seg fremover. Når trafikklyset roper “rødt lys” og snur seg må alle stoppe og stå helt 
i ro. Dersom trafikklyset ser at noen rører seg, må de gå tilbake til startlinjen. Vinneren er den som først 
krysser linjen. Neste runde er det den som vant som blir trafikklys.

Kongen befaler  
Antall: 6-15 

Start først med å velge ut én deltaker som konge. De andre stiller seg på rad, med minst én meter mellom-
rom. Deretter roper kongen ut sine ordrer. Det kan for eksempel være ”kongen befaler: høyre hånd fram, 
kongen befaler: ett skritt fram”. Hvis kongen ikke starter setningen med å si ”kongen befaler”, skal ikke 
deltakerne gjøre noe. Målet til kongen er å få deltakerne til å gjøre feil. Den som utfører en kommando 
uten at det blir sagt ”kongen befaler” først, ryker ut. Til slutt er det én vinner igjen. Neste runde bytter 
man konge. 

Hjørnesisten
Sted: Ute, rundt en bygning
Antall: 5 eller flere

Finn en bygning og markér så et startpunkt på denne. Alle deltakerne starter der, og begynner med å løpe 
rundt bygningen samme vei. Det må også velges ut en som er sisten, som løper motsatt vei av de andre. 
Målet til deltakerne er å løpe tre ganger rundt huset uten å bli tatt. Målet til sisten er å ta de andre 
deltakerne. Du blir tatt dersom sisten passerer deg mens du er i bevegelse. På hvert hjørne er du fri. Det 
betyr at du hele tiden må forsøke å komme deg fra ett hjørne til et annet for å unngå bli tatt. Det hjelper 
ikke å stoppe opp midt på en vegg, du må komme deg til et hjørne for å være fri. Blir du tatt må du gå 
tilbake til startpunktet og begynne på nytt.
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Dirigenten 
Antall: 5-15 
 
Leken starter med at man sender ut en frivillig, som snur ryggen til resten av gruppa. Denne personen er 
gruppens detektiv og skal forsøke å gjennomskue hvem som er gruppens dirigent. De andre deltakerne 
lager så en ring og velger en dirigent. Dirigenten bestemmer hva gruppa skal gjøre, f.eks. hoppe på ett 
ben, klappe eller danse. Dirigenten skal ikke si noe, men gjøre ulike bevegelser som resten av gruppen skal 
følge. Når gruppen er i gang med den første bevegelsen, kommer detektiven tilbake for å prøve å finne ut 
hvem som er gruppens dirigent. Når dirigenten er avslørt velger man en ny detektiv og en ny dirigent. 
 
Tips: Det er vanskeligere for detektiven å finne dirigenten hvis han/hun bytter bevegelse mens detektiven 
ser en annen vei, og hvis de andre deltakerne ikke stirrer på dirigenten.

 
Inn til midten 
Antall: 6-20
Utstyr: Ark med tips til utfordringer (se vedlegg siste side)

Velg en leder og del resten av deltakerne inn i lag med 2-4 personer på hvert lag. Lagene stiller seg hver 
for seg. Lederen av leken stiller seg i midten og skal lese opp en av utfordringene. Deretter teller han/hun 
til fem. Lagene må innen tellingen er fullført ha valgt en deltaker som skal løpe til midten og gjennomføre 
utfordringen. Dersom deltakeren ikke er på plass innen tiden er ute får ikke laget delta den omgangen, og 
kan dermed ikke få poeng. Utfordringen kan for eksempel være: ”Hvem kan bjeffe best?” Da skal 
deltakerne som er plukket ut fra hvert lag prøve å lage den beste bjeffelyden. De får ca. 10 sekunder hver 
på sin gjennomføring. Lederen bestemmer hvem som har den beste fremføringen, og gir ett poeng til det 
laget. Det laget som først har nådd syv poeng vinner.

Variant:
• Gi bonuspoeng til de lagene som har hatt alle deltakerne i midten i løpet av runden.



INN TIL MIDTEN

1. Hvem har størst sko?
2. Hvem har minst sko? 
3. Hvem lager best racerbil lyd?
4. Hvem kan beatboxe best?
5. Hvem kan skyggebokse best? (Etterligne en bokser).
6. Hvem bjeffer best?
7. Hvem har de høyeste sokkene?
8. Hvem hopper lengst? (Stillestående sats).
9. Hvem har den lengste tungen?
10. Hvem står lengst på hendene? 
11. Hvem vinner stein, saks, papir?
12. Hvem kan mime en bjørn? (Ikke lov å lage lyd).
13. Hvem kommer lengst på 7 skritt?
14. Hvem kan stirre lengst uten å blunke?
15. Hvem har flest farger på seg?
16. Hvem har de grønneste øynene?
17. Hvem spiller den beste luftgitaren?
18. Hvem er den beste apekatten?
19. Hvem har de beste dådyrøynene?
20. Hvem har det lengste navnet?
21. Hvem kan si alfabetet fortest?
22. Hvem kan plystre lengst på utpust? 
23. Hvem kan gå lengst ned i spagat?
24. Hvem har lengst hår?
25. Hvem kan knipse høyest?

- Utfordringer


