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Bonus: 
Stafetter er med til at sikre høj puls, 
intensitet og kan foregå overalt. Rea-
dy, steady – GO!

Kollegastafetter
Intet kan få pulsen op som en god og underholdende 
stafet. Udfordr kollegerne i stafetter, der både kræver 
hurtighed samt snilde.

Det skal I bruge:
• Udendørsareal eller gulvplads.
• Evt. kridt til at tegne hinkeruder med mere på as-

falt/gulv.
• Evt. præmier.
• Læs mere under de enkelte forslag til stafetter. 

Sådan gør I:
• Beslut jer for 1-4 forskellige stafetter, som I vil 

igangsætte på Arbejdspladsernes Motionsdag.
• Opdel jer i hold og lad holdsammensætningen 

være gennemgående i alle stafetter.

Tid:
30 minutter.

Deltagere:
Ubegrænset. 

Gode råd:
• Vær grundig med at forklare reglerne. Når stafetten 

er fløjtet i gang, bliver der garanteret kæmpet hårdt 
for at vinde.

PULS
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Kortspilsstafet
Et kortspil spredes ud på gulvet med billedsiden ned-
ad. Hvert hold bliver tildelt en kulør, som de skal sam-
le på. En person per hold løber ind på banen ad gan-
gen og vender et kort. Hvis det tilhører holdets kulør, 
tages det med retur. Hvis ikke, vendes det igen, og per-
sonen løber tomhændet tilbage til holdet. Kortene må 
ikke flyttes, når man vender dem. Vinderen er det 
hold, der først har samlet alle kort i den tildelte kulør. 
For at forlænge spillet kan man bestemme, at kortene 
skal samles i rækkefølge. Det vil sige: Es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, knægt, dame, konge.

Tre på stribe 
To hold kæmper mod hinanden. Alle personer står 
bag en streg eller afmærkning. Når legen sættes i 
gang, skal en person fra begge hold løbe ned til kryds 
og bolle-pladen (ni felter: 3 x 3) og placere en kegle i 
holdets farve i et af felterne. Når personen kommer 
retur til holdet, skal den næste løbe ned og placere 
endnu en af holdets kegler i et tomt felt. Hvis ingen af 
holdene har fået tre på stribe, efter de tre kegler er 
placeret, må der flyttes rundt på holdkeglerne, hver 
gang en person tager en løbetur ned til pladen. Kun 
en person per hold må løbe ad gangen. Det hold, der 
først har tre på stribe, vinder.

6-dagesløb
Del kollegerne op i to hold. Holdene placeres diago-
nalt på en stor bane, således at holdene starter ved 
hvert sit banehjørne. Banen er på størrelse med en 
håndboldbane eller en badmintonbane. En person fra 

hvert hold løber banen igennem i et forsøg på at ind-
hente løberen fra det andet hold. Når personen har lø-
bet en omgang, og derved er nået tilbage til sit eget 
hold, skiftes løber. Legen går ud på, at holdene forsø-
ger at indhente hinanden. Det hold, som først indhen-
ter det andet, har vundet.

Sjippetovsstafet
Hvert hold har et sjippetov og stiller sig i to lige ræk-
ker. Den første på hvert hold løber hen til et afmærket 
område og sjipper 10 eller 20 gange. Så løber han/
hun tilbage til den næste i rækken, som tager fat i det 
ene håndtag. Nu trækker de sammen sjippetovet 
nede langs jorden op igennem hele rækken (vinkelret 
på rækken). Holdkammeraterne skal hoppe, når tovet 
er under dem. Når duoen er nede ved enden af ræk-
ken, bliver den, der lige har hoppet, stående, mens 
den anden løber op til det afmærkede område og sjip-
per – og løber dernæst tilbage til nummer tre i ræk-
ken osv., indtil alle på holdet har sjippet de ti eller 20 
gange. Det hold, der først er igennem, vinder.

Avisstafet
Der optegnes en startlinje og en mållinje. Hver deltager 
får to aviser. Alle deltagere står bag startlinjen holdvis. 
Når startsignalet gives, smides den første avis over stre-
gen, og man går hen på den. Herefter smides den næ-
ste avis på jorden, og den første avis kan samles op og 
smides foran. Det gælder således om, at hele holdet 
når målstregen uden at røre jorden. Hvis en på holdet 
rører jorden, tages de to forreste aviser væk og perso-
nerne, der står på disse, går ned bag startlinjen igen.


