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Krimiløb – jagten på guldklumper 
 

Sted:  Århus – men kan let tilpasses andre byer. 

Målgruppe:  Spejdertrop (4.-9.kl.) 

Antal hold:  2 

 

Idéramme 

Troppen er på weekend – i vores tilfælde i november i Kløverhytten v. Århus. Der 
er blevet begået et tyveri, hvor nogle guldklumper er blevet stjålet. Spejderne er 
tilfældigvis i den hytte, hvor tyvene sidst er sporet til. Politiet formoder, de har 
efterladt sig spor (= spor i hytten). Spejderne bliver bedt om at undersøge 
sporene og forfølge det, de umiddelbart kan. 

Dagen slutter med, at de finder det stjålne guld. 

Plot 

En af lederne bliver ringet op (eller får mobilen til at ringe og lader som om, hun 
fører en samtale med politiet). Pigerne må meget gerne lytte lidt). Vi bliver bedt af 
politiet om at hjælpe med at opklare en forbrydelse. Der er stjålet nogle 
værdifulde guldklumper, som vi skal hjælpe med at finde. De har senest sporet 
tyvene til hytten, hvor spejderne er, så de vil høre, om vi har set noget 
usædvanligt. Og så er det, vi skal ”komme i tanke om” de ting, der lå, da vi kom. 
Vi finder dem og sætter gang i ”løbet”. 

Programmet om formiddagen til først på eftermiddagen forløber inde i byen med 
at forfølge sporene. Holdet får derfor frokost med, som de indtager, når de har 
lyst. Når de spiser, melder de ind til kommandocentralen, som derfor kan give 
aktører besked om ventetider. Efter opgaverne inde i byen, vender de tilbage til 
hytten, hvor de måler posterne ud, som de fik koordinater til på ”politistationen”. 
Samtidig indtager de en forfriskning (frugt, vand, saftevand). Derefter går de ud i 
skoven, hvor de skal finde posterne og sporene, der er efterladt ved hver post. 
Holdene er nødt til at mødes i skoven, når de har fundet alle posterne, for at 
koordinere jagten på sidste post, som er der, hvor guldet befinder sig. 

Sporene leder til stranden, hvor tyvekosterne er gemt ude i vandet markeret af 2 
bøjer. (Guldet er lagt i kraftige poser, der er bundet til bøjer (f.eks. 3-4 balloner)). 
Bølger skubber kraftigt til dem. Forsøg f.eks. at få posen til at blive fanget af en 
stor sten under vandet). De ligger så langt ude, at man ikke umiddelbart kan få fat 
i dem. Så en fra hvert hold skal enten smide sko og strømper eller også skal de 
bruge den snor, de har fået undervejs til at binde sig en ”bådshage”, som de 
måske kan trække bøjen i land med og få fat i guldklumperne. Det er op til dem. 



 

Udviklet af Mårslet gruppe   

v/ Hanne Sterndorf  Side 2 

Poser med guldklumperne sættes ud, mens holdene går rundt i skoven og leder 
efter poster. 

Derefter tilbage til hytten, hvor alle får noget varmt at drikke og lidt at spise. 

Forudsætninger 

- Begge hold oplever næsten det samme, dog i lidt forskellig rækkefølge. 

- Der aftales en ”kommandocentral”, som holdene melder tilbage til. Centralen 
sender dem videre til næste opgave. Al kommunikation foregår via mobiltelefon. 
Mindst én telefon pr. hold samt én pr. ”post”/aktør. De får kun et minimum af 
stedoplysninger, så de selv skal finde ud af og bruge deres viden om byen (f.eks. 
er beskeden bare: ”Tag til [sted med bomber]”, ”Tag til Grønttorvet”, ”Tag til den 
gamle politistation”). 

- Kommandocentralen sørger for udlægning af spor i skoven under formiddagens 
aktiviteter inde i byen. 

- Når de er færdige med en opgave, eller der sker noget, skal de ringe til 
”kommandocentralen”, som så dirigerer dem videre til næste opgave. 

Udstyr til holdene 

- klippekort til bussen 

- oversigt over busruter 

- kort over midtbyen 

- madpakke til frokost (evt. ingredienser til pitabrød) 

Spor i hytten 

I hytten har ukendte personer efterladt: 

- 1 nøgle til en bagageboks på banegården. 

- Print af Blå Avis med 2 indrammede annoncer med telefonnumre om bytte af 1) 
stor gul bamse og 2) stort hundesovedyr (bamse og hund er i de kufferter, 
holdene finder i bagageboksene). Tlf.nr. i annoncen besvares a en person (evt. en 
af lederne), der med ”forklædt” stemme fortæller dem, at de skal finde en person 
efter signalementet på Grønttorvet (på Ingerslevs Boulevard). 

- Adresse: [sted med bomber] 

- Kodesætninger: De, der har en bamse/hund: ”Papegøjer går ikke med hat, de 
flyver”. Person, der vil have bamse/hund: ”Det gør de ikke i Australien”. De, der 
har en bamse/hund: ”Nej, de bruger svømmefødder.” 

- Kortudsnit revet ud (O-løbskort købes af person på torvet) 

- Stor gul bamse 
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Ved ankomsten til hytten ligger disse ting evt. på et bord. Man lægger ikke 
synderligt mærke til dem ved ankomsten til hytten. De placeres bare i en pose. 

Spor spejderne får rundt i byen 

- Kufferter (en med hund og gummistøvler, en med gummistøvler) i bagageboks 

- Nøgler til bagageboks og til kufferter 

- O-løbskort (får de af person på torvet) 

- Kompasretninger til O-løbsposterne – forskellige til hvert hold (fås på 
”politistation” (= kvindemuseet)) 

Jagt på spor og ting 

Hold A – Hottentotterne Hold B - Spidergirls 
Medbringer nøgle til bagageboks Medbringer stor gul bamse, de skal 

gemme, så den ikke nemt kan genkendes. 

Skal undersøge indhold af bagageboks på 

banegården. 

Bamsen kan byttes til et kort, så de kan 

finde tyvekosterne – ring til telefonnummer 

fra annoncen (som de har fået med). 

Her ligger stor kuffert med stort 

hundesovedyr. Kufferten er dog låst, så de 

skal først fremskaffe en nøgle. De ringer til 

centralen, som fortæller dem, at de skal 

tage til [sted med bomber] for at få nøglen 

ved at løse opgaven i kælderen. 

Grønttorvet (Ingerslevs Boulevard): De 

ringer til centralen og får at vide, de skal 

finde person (signalement af person) på 

Grønttorvet. Diskret skal de følge efter 

hende og lægge mærke til, hvad hun 

foretager sig. Når hun sætter sig i cafeen, 

skal de kontakte hende med kodeordene. 

[Sted med bomber]. Der er på stedet gemt 

et antal bomber, som de skal finde. Finder 

de alle bomberne (= tikkende vækkeure 

gemt rundt på stedet), får de nøglen til 

kufferten. [Sted med bomber] er en levende 

post bemandet af en af os. Hold A får 

nøgle til kuffert. Hold B får 2 nøgler til 

bagageboks og kuffert. 

Når hun får kodeordene kan de få O-

løbskortet, mod at hun får 

bamsen/hunden. Irriteret beder hun dem 

være lidt diskrete og følge efter hende, til 

hun går ind i en opgang, hvor de så kan 

foretage bytteriet. De har nu et O-løbskort. 

Hunden kan byttes til et kort, så de kan 

finde tyvekosterne – ring til telefonnummer 

fra annoncen (som de har fået med). 

De ringer til centralen, som beder dem 

tage til den gamle politistation. De må selv 

finde ud af, hvor den er. 

Grønttorvet (Ingerslevs Boulevard): De 

ringer til centralen og får at vide, de skal 

finde person (signalement af person) på 

Grønttorvet. Diskret skal de følge efter 

hende og lægge mærke til, hvad hun 

foretager sig. Når hun sætter sig i cafeen, 

skal de kontakte hende med kodeordene. 

Den gamle politistation (kvindemuseet): 

Aflæg vidneforklaring: hvad fandt de i 

hytten, hvad er der sket til nu, har de set 

nogen - signalement af de forskellige og 

specielt den person, de forfulgte på torvet. 

Evt. se ”forbryderalbum” igennem. Tegne 

kort over gerningsstedet (= hytten). De får 

udleveret nogle koordinater, der er 

kompasudmålinger. 
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Når hun får kodeordene kan de få O-

løbskortet, mod at hun får 

bamsen/hunden. Irriteret beder hun dem 

være lidt diskrete og følge efter hende, til 

hun går ind i en opgang, hvor de så kan 

foretage bytteriet. De har nu et O-løbskort. 

Herfra bliver de bedt om tage til [sted med 

bomber]. 

[Sted med bomber]. Der er på stedet gemt 

et antal bomber, som de skal finde. Finder 

de alle bomberne (= tikkende vækkeure 

gemt rundt på stedet), får de nøglen til 

kufferten. 

[Sted med bomber] er en levende post 

bemandet af en af os. Hold A får nøgle til 

kuffert. Hold B får 2 nøgler til bagageboks 

og kuffert. 

De ringer til centralen, som beder dem 

tage til den gamle politistation. De må selv 

finde ud af, hvor den er. 

Herfra skal de finde ud af, hvor nøglen kan 

bruges. De skal finde en bagageboks på 

banegården eller rutebilstationen. 

Den gamle politistation (kvindemuseet): 

Aflæg vidneforklaring: hvad fandt de i 

hytten, hvad er der sket til nu, har de set 

nogen - signalement af de forskellige og 

specielt den person, de forfulgte på torvet. 

Evt. se ”forbryderalbum” igennem. Tegne 

kort over gerningsstedet (= hytten). De får 

udleveret nogle koordinater, der er 

kompasudmålinger. 

I kufferten ligger nogle gummistøvler, som 

de jo så kan undre sig lidt over. 

Derefter retur til hytten og forfriskning. 

Derefter udmåling af poster og ud i skoven 

til sidste del. 

Derefter retur til hytten og forfriskning. 

Derefter udmåling af poster og ud i skoven 

til sidste del. 

 

Udbytte formiddag 

- O-løbskort 

- Udmålingsdetaljer – måles ud i Kløverhytten 

- Gummistøvler 

Steder 

Banegården 

[Sted med bomber] 

Grønttorvet, Ingerslev Boulevard 

Kvindemuseet (ved Domkirken, den gamle politistation) 

Eftermiddag 

Efter frokosten, som de indtager undervejs, skal holdene rundt til O-løbsposter, 
hvor de undervejs – eller i nærheden af posterne – finder spor, der peger i retning 
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af stranden. De skal rundt til hver sine poster, hvor de tager post og genstande 
med tilbage. Holdene medbringer kuffert med gummistøvler rundt i skoven 
(forklaring til holdene: hvis nu de får brug for noget i kufferten og finder noget 
undervejs). 

Bøjerne placeres to forskellige steder på stranden, så de ikke kan se hinanden. De 
må selv finde ud, hvordan de får bøjerne i land. 

Spor 

- Diverse strandting: badetøj, badedyr, strandlegetøj, svømmefødder, håndklæde, 
strandsandaler mv. 

- Håndklæde 

- Rulle med snor 

- Beskrivelse af, hvordan man finder frem til stedet (delt i to, så hvert hold finder 
dele af den anden besked, evt. som puslespil). De er nødt til at mødes om dette et 
sted i skoven og derefter aftale hvilket hold, der tager hvilket sted. 

Materialer 

- 6 æggeure, der kan tikke 

- 2 store kufferter 

- 2 nøgler til bagagebokse 

- 2 nøgler til kufferterne 

- Stor gul bamse 

- Stor hund 

- 2 par gummistøvler 

- Kortudsnit 

- O-løbskort 

- Guldklumper (= sten sprøjtet med guldmaling) 

- Strandting 

- Rulle med snor 

- Beskrivelse af, hvordan man finder frem til stedet (delt i to, så hvert hold finder 
en halvdel, revet lodret over måske). De er nødt til at mødes om dette et sted i 
skoven og derefter aftale hvilket hold, der tager hvilket sted. Kan f.eks. være bag 
på billeder i nærheden af stedet med guldklumperne (kan fås i bøger om 
Marselisborgskovene i gamle dage) 
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- Opslag i Blå Avis om bytte af hundesovedyr/bamse 

- Adresse noteret på papir: Sted med ”bomber” 

- Seddel med kodeordene 

- Små stumper af udsnit fra kort 

- ”Bøjer” (f.eks. balloner, vandtæt beholder) 

- Kort over Århus centrum 

- Klippekort 

- Besked til aktør på Grønttorvet 

Personer 

- 4 personer – 3 til ”poster”/aktør, 1 til kommandocentral 

- Aktøren skal være en, spejderne ikke kender 


