Kaste gris

Hvordan kan man spille kastegris udenfor på en sundhedsforsvarlig
måde på værestedet

•

•
•
•

Forsaml ikke flere end de tilladte.
Sørg for at håndvask eller håndsprit er tilgængeligt under hele aktiviteten, samt at der er
god plads til aktiviteten.
Sørg for at det er den samme person og kun den person, som til hver en tid puster de oppustelige grise op. Punktet hvor man puster grisene op, skal afsprittes efterfølgende. Alternativt kan en elektrisk pumpe anvendes, hvis værestedet har en til rådighed.
De oppustelige grise kan ikke meningsfuldt afsprittes, og derfor er det meget vigtigt, at deltagerne anvender håndsprit eller håndvask ofte og som minimum før og efter deres runde.
Markér en zone hvorfra man kaster i forlængelse af banen, hvori der maksimalt må stå én
person – naturligvis den person som er i gang med at kaste.
Kommunikér helt konkret hvilke regler og rammer der er for aktiviteten, og hvad der forventes af dem, der møder op til aktiviteten.
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Spillets formål:
At kaste grisene og score så mange point på en gang som muligt. Vinderen er det hold, som når
100 point først.

Sådan spiller man:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lav en bane på 2,5 meter i bredden og 4 meter i længden.
Der er 2 spillere på hvert hold, der kan spilles med ligeså mange hold som man vil.
Træk lod om hvem der starter.
Hvert hold har et kast pr. mand pr. runde, og man skiftes til at kaste. Laver holdet point, kan
man vælge at fortsætte. Man kan vælge at kaste op til 3 runder (se punkt længere nede).
Der kastes med begge grise samtidig, og man holder grisene i ørene når der kastes.
Begge grise skal lande inde på banen.
Kaster man ”lav bacon”, ”gris ude”, eller lander grisene uden for banen, tæller kastet ikke.
Turen går videre til det andet hold.
Prikken er den sorte ring på siden af grisen hvor der står Kaste gris.

Fortsæt med at kaste:
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Når først du har fået noteret dine point for dit kast, skal du bestemme dig for, om du vil fortsætte for at få flere point, eller om du vil stoppe og sende turen videre til næste spiller. Husk,
hvis du bestemmer dig for at fortsætte, så risikerer du at miste alle dine point, hvis du kaster en
”Gris ude” eller miste dine point for runden ved at kaste ”lav bacon”. Du kan maksimalt kaste 3
omgange:
1. I beslutter for at stoppe og notere jeres point for denne omgang.
2. I har lavet point og vælger at kaste videre.
3. I kaster en ”Gris ude” og scorer 0 point for den omgang.
4. I kaster en ”lav bacon” og mister alle jeres point hidtil i spillet.
5. Lander grisene udenfor banen stopper turen, men I beholder jeres point.
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