Friluftsrådets Naturtwisterspil
Tak fordi I vil være en del af Friluftsrådets kampagne Oplev Mere- Brug Naturen. Vi
er glade for jeres opbakning, og vi håber, I får en masse sjove og lærerige oplevelser med spillet. Et spil, hvor deltagerne bliver testet i deres viden om reglerne for
færdsel og ophold i naturen. Læs mere om kampagnen på www.oplevmere.nu.
God fornøjelse med spillet!

Regler:

Reglerne for naturtwister er stort set de samme som for det originale twisterspil.
Spillet består af en stor måtte med fire forskellige illustrationer på række, som
fungerer som svarfelter. Der er en illustration for offentligt ejede skove,
privatejede skove, strande (både offentlig- og privatejede) og markveje.

Sådan starter spillet:

Læg måtten ud indendørs eller udendørs, og vælg én gamemaster som læser
spørgsmål op og tæller point (lav et skema, I kan tælle point på). Der kan være
op til 6 spillere ad gangen. Spillerne fordeler sig rundt langs kanten af spillepladen. Gamemaster læser spørgsmål op, hvorefter spillerne på samme tid skal flytte
hænder/fødder til de felter, som de mener, er det korrekte svar på spørgsmålet.
Nogle spørgsmål har kun ét rigtigt svar- andre har flere. Når alle spillere har svaret
og der er fordelt point, fortsættes med et ny spørgsmål.
Hvis en spillers fod eller hånd allerede står på det rigtige svarfelt, skal spilleren
flytte fod/hånd til et ny felt i samme række. Der må ikke være mere end én fod/
hånd i hver cirkel. Hvis to spillere sætter deres fod/hånd i samme cirkel, bestemmer gamemasteren, hvem der kom først og dermed hvem, der skal flytte sin fod/
hånd til en anden cirkel.
Spillerne får point, når de svarer rigtigt på spørgsmålene, men bliver fratrukket
point ved forkert svar. Spillere der bevæger sig, uden det er deres tur, får også fratrukket et point. Hvis en spiller sætter knæ/albue i måtten eller vælter, er han/hun
ude af spillet. Vinderen er den med flest point. Spillet slutter, når alle spørgsmål er
blevet læst op.
Spørgsmålene finder I på bagsiden. I er velkomne til at lave flere spørgsmål.

LÆS MERE OM MULIGHEDER OG REGLER PÅ
WWW.OPLEVMERE.NU

Spørgsmål:
•

Sæt venstre fod på et areal, hvor du må overnatte men kun under åben himmel/under segl og ikke i telt. (svar strand (både offentlig- og privatejede))

•

Sæt venstre hånd på et areal, hvor du ikke må være om natten – fx gå eller
cykle (svar privat skov)

•

Sæt fødder/hænder på arealer, hvor du må lave bål. (svar offentlig skov/den
ubevoksede strand)

•

Sæt højre fod på et areal, hvor du kun må færdes til fods og ikke cykle (svar
strand)

•

Sæt højre hånd på et areal, hvor du kun må gøre ophold på stier og veje (svar
privat skov)

•

Sæt venstre fod på et areal, hvor du ikke må overnatte (svar markvej/privat
skov)

•

Sæt hænder/fødder på arealer, hvor du må færdes til fods og cykle hele døgnet (svar markvej og offentlig skov)

•

Sæt venstre fod på et areal, hvor du må færdes til fods uden for veje og stier
(svar offentlig skov)

•

Sæt højre fod på et areal, hvor du må overnatte i telt og ikke skal spørge ejeren om lov (svar offentlig skov)

•

Sæt hænder/fødder på arealer, hvor du må gøre ophold, når der er mindst 50
meter til beboelse. (svar offentlig skov og strand (privat))

•

Sæt venstre hånd på et areal, hvor du må bade (strand/offentlig skov (søer og
vandløb))

•

Sæt venstre fod på et areal, hvor du må overnatte i hængekøje (offentlig skov/
strand)

Kontakt:
Trine skov, afdelingsleder i Friluftsrådet på email: tsn@friluftsraadet.dk

