
Post nummer: 8 (vand) 

Postens tema: Ordgåder 

Udstyr:  
• ”Jordbær”-mærke eller flagbøje, ankerline og anker.
• Laminerede gåder til fastbinding på mærke.
• Vandfast papir og tusch.
• Ubemandet post.

Forløb: Deltagerne sejler ud til posten, og binder opgaven med deres holdnavn af bøjen. 

Deltagerne lægger sig tæt sammen og løser i fællesskab gåderne og skriver dem ned på det 
vandfaste papir, hvorefter der sejles til land (Tusch og papir skal medbringes fra land). 

Instruktion til holdet:  
I ser her 3 gåder. Læg jer tæt sammen med bådene og løs i fællesskab gåderne. 
I skriver løsningen på gåderne op i rækkefølge på det udleverede papir. 
Hvis I ikke har et forslag til en eller flere af gåderne, skriver I blot et % på papiret. 
Når I har løst så mange gåder, som I kan, sejler I tilbage til land. 

Gåde 1: 
En stor båd har lagt til i havnen. Ud over bådens side hænger en rebstige, hvor der er 25 cm 
mellem hvert trin. I løbet af natten har der været et gevaldigt regnskyl, og vandet er steget 
med 130 cm. Hvor mange trin er dækket til på rebstigen? 

Gåde 2: 
Sørens far har tre børn. Den ene hedder Rip og den anden hedder Rap. Hvad hedder det sidste 
barn?  

Gåde 3: 
Med en æske tændstikker i hånden går I ind i et mørkt rum, hvor der står en karbidlampe, en 
olielampe og en varmeovn. Hvad vil I tænde først?    



Point for gennemførsel: 
Ingen gåder løst 0 
1 gåde løst  1 
2 gåder løst  2 
3 gåder løst  3 
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ORDGÅDER 
HOLD NUMMMER  ________ 

Instruktion til holdet:  
Læg jer tæt sammen med bådene og løs i fællesskab gåderne. I skriver løsningen 
på gåderne op i rækkefølge på det udleverede papir. Hvis I ikke har et forslag til 
en eller flere af gåderne skriver I blot et % på papiret. Når I har løst så mange 
gåder som I kan, sejler I tilbage til land. HUSK at medbring jeres svar og aflever 
dem inden i går videre til næste post. 

Gåde 1: 
En stor båd har lagt til i havnen. Ud over bådens side hænger en rebstige, hvor 

der er 25 cm mellem hvert trin. I løbet af natten har der været et gevaldigt 

regnskyl, og vandet er steget med 130 cm. Hvor mange trin er dækket til på 

rebstigen? ______________________________________________________________________ 

Gåde 2: 
Sørens far har tre børn. Den ene hedder Rip og den anden hedder Rap. Hvad 

hedder det sidste barn? _______________________________________________________ 

Gåde 3: 

Med en æske tændstikker i hånden går I ind i et mørkt rum hvor der 

står en karbidlampe, en olielampe og en varmeovn. Hvad vil I tænde 

først?_________________________________________________________________ 


