
TravelTales / Travel-O 09042011
Silkeborg - Lyngsø

Almindelig orienteringsbane 
Start ved start-trekanten, tag de 6 poster (1–6) 
i rækkefølge og afslut ved mål (dobbelt cirkel).

Bingo
Opsøg bingo posterne (B1–B6) og afkryds 
numrene på pladen på bagsiden. Hver bingo 
post indeholder ét nummer.
Hurtigste tid med én række (lodret, vandret 
eller diagonalt) vinder.

Musik Quiz
Opsøg musik quiz posterne (MQ1–MQ4). Gæt 
og notér kunstner og titel på bagsiden.
Hurtigste tid med alle rigtige vinder.

Rødskæg’s kro (for de mindste)
Hør hvad Kaptajn Rødskæg har at sige i 
kroen og find hans skjulte skat. Skriv på bag-
siden hvor skatten er gemt.
(OBS: Der er ikke en fysisk genstand hvor 
skatten er gemt)
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Bingo 

30 32 33

41 47 49

56 58 60

Musik Quiz

MQ1
Titel                                                                    
Kunstner                                                            

MQ2
Titel                                                                    
Kunstner                                                            

MQ3
Titel                                                                    
Kunstner                                                            

MQ4
Titel                                                                    
Kunstner                                                            

Rødskæg’s kro (for de mindste)
Skatten er                                                          

Navn:

Klub:

Start tid:

Slut tid:
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