
Big summer 2020 – aktivitetspakker til væresteder 

– Kaste gris
I tog rigtig godt imod vores tilbud om at modtage aktivitetspakker indenfor gå/løbeaktiviteter, petanque, 
dart og stigegolf. Det er derfor tid til at vi udvider tilbuddet og samtidig præsenterer Big Summer 2020.

I har nu mulighed for at modtage udstyr til en ny aktivitet, som kan sætte gang i aktiviteter lokalt. Aktivite-
ten er Kaste gris i stort format – et anderledes spil alle kan være med i.   

Hvis I har lyst til at modtage en aktivitetspakke med Kaste gris, vil I modtage følgende:
- spil med to oppustelige Kaste grise
- spilleregler
- pointoversigt
- pointskema
- puljeskemaer
- vejledning til puljeskemaer
- følgebrev

Hvis I har fået mod på at kaste med grisene, så kontakt konsulent ved LVS Simon Henriksen på  
tlf. 2911 7499  eller simon@lavs.dk.

Historien om to grislinger
Trætte af at blive brugt som terning i det old-nordiske vikingespil ”Grise-kastning” (og desuden spækket 
med blå mærker på de underligste steder) besluttede de to grise Øffe og Møffe Trynegod, at snitte to små 
trægrise til brug i stedet for dem selv. Aften efter aften snittede de løs på miniaturegrisene. Til slut fremstil-
lede de en pointtavle af et bræt fra en gammel havelåge. Møffe råbte ”Oink, hit med grisene Øffe” og dette 
blev ”start-kastet” til den første version af spillet. Spillet blev en fænomenal succes blandt folk i Grise-lo-
nien. Øffe og Møffe væltede omkuld i deres egen succes og det blev starten på en fantastisk karriere med 
skyhøj indtjening, og sparede dem en formue til grisehospitalet (de skulle ikke længere have trynerne 
forbundet efter uheldige kast af en overstadig ”grise-lonisk” bonde)! Vi håber, du vil få det sjovt med Øffe 
og Møffe spillet, og spille det med tanken om dem og deres blå mærker.
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Endnu en aktiviteter fra

Big summer 2020
Hen over de næste uger vil I modtage flere tilbud om aktivitetspakker. Alle 
aktiviteter vil have et element af noget stort i sig, så derfor kalder vi det ”Big 
Summer 2020”. Der er måske også noget vi alle har brug for at føle ovenpå en 
corona-krise, det har sat en stopper for mange gode ting i løbet af sommeren. 
Vi håber, I vil tage godt imod de nye aktivitetspakker.


