


Forbryderalbum
Andy Makowski, 34 år

Jane Andersen, 37 år

Gunnar Laursen, 58 år

Fie Lindstrøm, 32 år

Steffen Andersen, 31 år

Jesper Busk, 34 år

Markus Kold, 41 år

•	 Peters	bedste	ven.	
•	 Er	politibetjent	og	hader	alt,	hvad	der	

ikke	er	efter	lovens	regler.	Han	har	
dog	i	sine	unge	dage,	inden	han	blev	
politimand,	overtrådt	loven,	da	han	
havde	kørt	bil	beruset.	Det	vidste	Pe-
ter	og	har	siden	drillet	Andy	med	det.

•	 Ikke-ryger.

•	 Peters	søster.
•	 Har	haft	mange	interne	problemer	

efter	deres	forældres	død,	hvor	Peter	
blev	efterladt	med	størstedelen	af	
arven.

•	 Ryger.

•	 Peter	Andersens	nabo.	
•	 Bor	alene	med	sin	hund,	Trille.
•	 Peter	og	Gunnar	har	i	flere	år	ligget	

i	nabostrid.	Gunnar	bebrejder	Peter	
for	at	være	skyld	i,	at	Trille	flere	gan-
ge	er	løbet	ud	gennem	et	hul	i	hæk-
ken,	som	Peter	nægter	at	fikse.	

•	 Ikke-ryger.

•	 Andy	Makowskis	kæreste	gennem	2	år	
og	er	nu	blevet	”en	del	af	gruppen”.	

•	 Har	for	3	år	siden	haft	en	hemmelig	
affære	med	Peter,	som	ingen	dog	
kender	til.	

•	 Fie	ved,	at	Andy	vil	gå	fra	hende,	hvis	
han	fandt	ud	af	det.	

•	 Fest-ryger.

•	 Peters	fætter.
•	 Tidligere	anholdt	for	vold	pga.	alko-

holmisbrug,	men	har	været	ædru	i	5	
år	og	holdt	sig	fra	kriminalitet.

•	 Ryger.

•	 Jesper	har	været	venner	med	både	
Peter	og	Andy	siden	folkeskolen.	

•	 Jesper	har	altid	følt	sig	som	det	tredje	
hjul	i	Peter	og	Andys	selskab,	men	
har	aldrig	sagt	noget	om	det.

•	 Har	hverken	bil	eller	kørekort.
•	 Ryger.

•	 Peters	kollega	gennem	4	år.	Mødes	et	
par	gange	om	måneden	for	at	spille	
kort.

•	 De	er	begge	kandidater	til	den	sam-
me	store	forfremmelse	i	firmaet.	

•	 Ryger.



motion & 
”mordmysteriet” 

Forslag 1:
Afvikl mordmysteriet som et stjerneløb. Hav en ”spil-sty-
rer” til at stå et bestemt sted som ”headquarter”. Herfra 
starter mordmysteriet med, at spil-styreren læser startin-
fo højt for deltagerne – og uddeler timeframe og forbry-
deralbum til hvert hold. Når opgaven er forstået, tildeler 
spil-styreren hvert hold én sporlokation (giv forskellige 
lokationer til forskellige hold, så de ikke går i samlet flok). 
Holdene skal tilbage til headquarter efter hvert fundet 
spor for at få et nyt tildelt.

2 forslag til, hvordan i får pusten op imens 

For at få udleveret sporlokationer må holdene først 
udføre fysiske opgaver:

Spor 1:  Holdet skal tilsammen udføre 100 sprælle-
mænd (tilpas evt. antal efter holdstørrelse – vi 
anbefaler 20-30 sprællemænd pr. person). 

Spor 2:  Holdet skal tilsammen tage 500 løbeskridt på 
stedet. Kun én holddeltager må være i gang 
ad gangen – de andre hjælper med at tælle og 
heppe (tilpas efter holdstørrelse – vi anbefaler 
ca. 100 løbeskridt pr. person).

Spor 3:  Holdet skal tilsammen hoppe 20 meter (eller 2 
x 10 meter). Opmål en strækning ved headqu-
arter.

Spor 4:   Holdet skal tilsammen indsamle; 3 kugle-
penne, 1 kørekort, 1 kop, 1 rulle toiletpapir, 1 
bundt nøgler, 2 venstrefodsstrømper og 1 arm-
båndsur.  
Spil-styreren godkender (tilpas evt. så det er 
ting, der er til at finde på arbejdspladsen – ger-
ne så deltagerne skal væk fra headquarter for 
at finde det).

Spor 5:   Holdet skal tilsammen stå i planken i 5 min. 
Holddeltagerne skiftes, og hjælper dermed 
hinanden. Måske kan 1. person ligge der i 45 
sek. og næste person i 30 sek. osv. (tilpas efter 
holdstørrelse – vi anbefaler mindst 1 minut pr. 
person). 

Spor 6:   Holdet skal tilsammen udføre 100 squats (til-
pas evt. antal efter holdstørrelse – vi anbefaler 
20-30 squats pr. person).

Spor 7:   Holdet skal med deres egne kroppe, liggende 
på gulvet, stave til ”MOTION” – ét bogstav ad 
gangen. Spil-styreren godkender. 

Spor 8:  Hvert hold skal tilsammen tage 50 armbøjnin-
ger. Armbøjningerne må gerne tages på knæ 
eller op af væggen. Hjælp hinanden – armbøj-
ningerne behøver ikke fordeles ligeligt blandt 
holddeltagerne. (tilpas evt. antal efter hold-
størrelse – vi anbefaler ca. 10 pr. mand)



Forslag 2:
Sørg for at sporlokationerne ligger forholdsvis langt fra 
hinanden, og få deltagerne til at løbe/lunte mellem loka-
tionerne. 
Skriv gerne på lokationskortet hvordan deltagerne skal 
transportere sig videre. Fx ”fra spor 3 til spor 4 skal der 
løbes i gadedrengehop”. Eller ”fra sport 6 til spor 7 skal 
der udføres 20 sprællemænd”. 
Vi anbefaler, at holdene består af 3-5 personer 
Find evt. en holdkaptajn der er ansvarlig for at skrive 
spor ned.

Når holdene har været ved alle 8 spor – skal de komme 
med et gæt på, hvem morderen er (vent evt. til alle hol-
dene er tilbage, så I får en samlet afslutning. 
Morderen afsløres og spil-styreren forklarer evt., hvis der 
skulle være spørgsmål til, hvorfor det rigtige svar er, som 
det er. 

Ved mordmysteriets start skal hvert hold tildeles:
•	 Startinfo, timeframe og forbryderalbum
•	 Sporlokationer (hvis ikke I vælger at afvikle mordmy-

steriet som et stjerneløb)
•	 Papir eller blok + kuglepen til at skrive sporerne ned på

motion & 
”mordmysteriet” 



sporlokationer
Skriv ned, hvor deltagerne fin-
der sporen. (Fx spor 1: ”kanti-
nen”, spor 2: ”mødelokale”)

Få hvert hold til at starte ved 
hver sin post, således at hol-
dene ikke går i samlet flok. (Fx 
hold 1 starter ved post 2 og hold 
2 starter ved post 3).

Spor 1 

Spor 2 

Spor 3 

Spor 4 

Spor 5 

Spor 6 

Spor 7 

Spor 8 



timeFrame
Det er fredag den 13. – og en mand 
blev her til morgen fundet dræbt i 
(indsæt jeres by)! Politiets tekni-
kere har fastslået, at den døde er 
den 34 årige Peter Andersen. Det 
er et mysterium for politiet, hvad 
der er sket, og det er derfor jeres 
opgave at finde frem til morderen. 
På arbejdspladsen gemmer der sig 
8 spor, som I skal undersøge. Ved 
hvert spor kan I finde oplysninger, 
der kan lede jer frem til opklarin-
gen af mordmysteriet.

God fornøjelse!

•	Vi ved, at Peter Andersen kom hjem fra arbejde 
klokken 16.08. Derefter tog han sig et bad og en 
lur, for han skulle mødes med vennerne senere 
denne aften – og vidste, at det nok ville blive sent 
inden han kom hjem.

•	Kl. 18.47 spiste han rester fra gårsdagens aftens-
mad og drak en øl – og klokken 19.34 ringede han 
til Andy og spurgte, om Andy ville komme og hente 
ham.

•	Kl. 19.49 kørte Peter, Andy og Fie hen til Jesper, 
der holdte pokeraften. Steffen, Markus og Jane var 
også inviteret den aften. 

•	Kl. 01.05 forlod Peter Jespers bopæl sammen med 
Markus. 

•	Kl. 01.26 sagde de farvel til hinanden ude foran 
Markus’ dør – og Peter fortsatte i retning mod sit 
hjem, som lå 10 minutters gang derfra.

•	Kl. 06.57 modtog politiet et opkald fra naboen 
Gunnar, der opdagede liget nede ad gaden, da han 
var ude og gå med sin hund.

Ansvarlig for at afvikle Mordmysteriet?
Få tilsendt spor + svar ved at skrive til 
mordmysteriet@firmaidraet.dk


