
 

Dagløbet på Divi 2023 

Intro til post-guiden 

Ideen med dagløbet er, at det indeholder flere poster end det er muligt for den enkelte patrulje 
at nå. Det skal også være muligt for patruljerne at besøge de enkelte poster flere gange. Hver 
post skal derfor bestå af flere delopgaver, som hver skal kunne løses uafhængigt at hinanden. 
 
For at få alle grenene til at føle at de er på divi sammen, skal langt de fleste poster kunne 
håndtere spejdere fra alle aldersgrupper. Dette betyder at indholdet på delopgaverne skal 
kunne differentieres mellem grenene. Aldersgrupperne er delt ind i de fire følgende; mikro, 
mini, junior og trop. Deltagende familiespejdere kan benytte sig af mikro-opgaverne. Det er 
vigtigt, at der skelnes mellem alle aldersgrupperne. Enkelte poster kan få lov til at kun lave 
delopgaver for junior- og tropsspejdere – det afhænger af posten. 
 
Postbeskrivelsen til dagløbsposten skal sendes til divi-patruljen senest den 1. maj 2023. 

Pointgivning 
Hver post har en samlet maksimal pointgivelse på 100 point, hvis en patrulje løser alle 
delopgaver. Hver delopgave skal have noteret et maksimalt antal point man kan opnå, som 
spejderne kan bruge i deres vurdering af, om de vil tage delopgaven.  
 
Turn-out 
Der gives turn-out point på alle poster. Der kan maksimalt gives 100 point for turn-out på hver 
post. Når en patrulje har været på en af postens delopgaver, gives der turn-out point. Hvis en 
patrulje har været på flere delopgaver på den samme post, når løbet slutter, beregnes et 
gennemsnit af patruljens turn-out point, så der til sidst afleveres en gennemsnitsscore mellem 1 
og 100. Der afleveres derfor én samlet turn-out score fra hver post mellem 1 og 100 point for alle 
de gange, som patruljen har besøgt posten. 

Delopgaver og differentiering af grenen 
Medmindre andet er aftalt omkring den specifikke post, skal posten kunne rumme alle 
aldersgrupper. Der skal være mindst 2 delopgaver, som mikropatruljer kan tage.  
Derudover skal der være mindst 4 delopgaver, som kan tages af både mini, junior og trop. 
Øvrige delposter kan laves kun til junior og trop. De kan også laves til alle. Det er op til jer at 
vurdere, om delopgaverne skal være den samme opgave på tværs af aldersgrupper, som 
differentieres i niveau til aldersgrupperne, eller om det skal være forskellige opgaver der skal 
løses afhængigt af aldersgruppen. 
Posten skal rumme mindst 6 delopgaver, men kan indeholde så mange som I ønsker. Skemaet 
nedenfor viser et eksempel på, hvordan postens delopgaver skal fordeles. 
 

Delopgave Hvem kan tage posten? 
A Mikro Mini Junior Trop 
B Mikro Mini Junior Trop 
C  Mini Junior Trop 
D  Mini Junior Trop 
E   Junior Trop 
F   Junior Trop 

 



 

Delopgaver skal differentieres til at have forskellig sværhedsgrad for alle aldersgrupper – der 
skal altså være forskel mellem mikro og mini og mellem junior og trop.  

Kapacitet på posten 
Der skal være kapacitet til, at der altid kan være mindst 2 mikropatruljer på posten samtidig. 
Af hensyn til logistikken skal alle poster, foruden mikropatruljerne, også kunne rumme mindst 
én patrulje (mini, junior eller trop) på hver delopgave. 
I postbeskrivelsen skal der fremgå en kapacitet for hver delpost (se postskabelon). Det er vigtigt 
at der sammenregnes at posten skal have kapacitet til at alle delposter er fuldt booket samtidig. 
 
Bemærk at uanset postens maks. kapacitet, så skal hver delopgave på posten kunne rumme en 
patrulje på samme tid. Det vil sige at hvis man har 8 delopgaver, så er postens minimum 
kapacitet af patruljer på samme tid 8 (en på hver delopgave). 

Tidsforbrug 
Hver delopgave skal have et anslået tidsforbrug på sig. Dette er ikke nødvendigvis noget 
spejderne får oplyst inden de er på posten, men I skal have tage stilling til dette. Det kan også 
være at bestemte delopgaver har en begrænsning på hvor lang tid patruljen må bruge på den, 
og derfor bliver stoppet når den tid er gået. Det er op til jer om patruljen stoppes efter tiden, 
eller om de må overskride estimeret tidsforbrug.  
Da vi gerne vil have mange delopgaver, er det vigtigt at det ikke kræver at for lang tid at løse 
hver delopgave. En delopgave skal helst ikke tage mere end 20 minutter for patruljen at løse. 
Der skal være sammenhæng mellem hvor lang tid en delopgave forventes at tage for en 
patrulje at løse, og hvor mange point delopgaven giver. 

Postbeskrivelsen 
Senest 1. maj vil vi gerne have en postbeskrivelse der overordnet forklarer indholdet i posten, 
med alle delopgaver listet. Den overordnede forklaring skal også svare på de ovenstående 
spørgsmål. Derefter kan man for hver delopgave lave en postbeskrivelse, som giver de 
nødvendige detaljer for delopgaven. 
Der er udarbejdet en skabelon til postbeskrivelsen, som post og delposter kan skrives ind i. 
 


