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FLAGGKAMPEN 

En gigantisk spelplan fylld med 

kluriga uppgifter att lösa och med 

många kämpande lag, men endast 

ett kan nå mitten först och stå som 

segrare med sin flagga i topp. 
 

AKTIVITETEN 

Lagen börjar med att samlas runt en stor rund 
spelplan som är indelad i mindre cirklar och 
varje lag blir tilldelad en landsflagga. 
Uppgiften som lagen sedan får är att så fort 
som möjligt förflytta flaggan inåt på 
spelplanen. Det lag som först når mitten står 
nämligen som segrare i Flaggkampen! 
 
Hur förflyttar då lagen flaggan? Jo, lagen ska 
med hjälp av en karta bege sig ut i 
omgivningarna till ett antal stationer och lösa 
olika uppdrag. När lagen har lyckats lösa en 
station blir de belönade med ett flaggkort. 
När de har samlat ihop rätt antal flaggkort ska 
lagen bege sig tillbaka till spelplanen för att 
be spelledaren om tillåtelse att flytta sin 
flagga ett steg närmare mitten. Därefter ska 
lagen återigen ge sig ut för att jaga ett visst 
antal flaggkort. 
 
Stationerna är av olika karaktär och det kan 
vara allt ifrån samarbetsövningar till 
klurigheter. En del stationer kommer att vara 

obemannade och då gäller det att komma 
fram till en lösning som lagen skriver ner. En 
del kommer vara bemannade med en 
kampvärd som bedömer om lagen klarat 
uppgiften eller inte. Lagen bestämmer själva 
vilka uppdrag de vill chansa på och i vilken 
ordning och det finns tillräckligt med 
stationer så att alla lag är sysselsatta på 
samma gång. 
 
Det lag som först samlat ihop rätt antal 
flaggkort och fått flytta in flaggan till mitten 
står som segrare i denna spännande tävling. 
 

PASSAR VEM? 

Detta är en aktivitet som lämpar sig mycket 
bra för stora grupper som lagvis vill göra en 
annorlunda och spännande aktivitet utomhus. 
Aktiviteten kan uppfattas som fysiskt 
krävande. 
 
 

FAKTA FLAGGKAMPEN 
SÄSONG Året runt 
REK: ANTAL 100 pers - uppåt 
LAGSTL 8 – 10 delt / lag 
TIDSÅTGÅNG Beror på gruppens antal 
PLATS Utomhus 
KLÄDSEL Oömma kläder bra skor 

 

 


