
En kul femkamp 
 
Det är fem grenar och därför delar jag in lagen med fem medlemmar i varje. Tanken 

är att varje gruppmedlem gör varsin gren. Innan de väljer ut vem som ska göra vad 
så brukar jag ge några ledtrådar. Jag säger följande: 

 
Vem av er är bäst på att passa tiden? 
Vem är er är mest pricksäker? 

Vem är er är bäst på att flörta? 
Vem av är det mest riv i? 

Vem av är mest sportig? 
 
Nu får alla lagen utse vem som ska göra vilken gren. Snacka om att de blir chockade 

när jag sen säger vad varje gren innebär!  
 

Alla lagen gör en gren i taget men det är ju bara en medlem från varje lag. Men flera 
lag gör ju samma gren samtidigt.   
 

Bäst på att passa tiden innebär att personen ska blunda och jag tar tiden. De ska 
räcka upp handen när de tror att det gått en minut. Den närmast en minut vinner och 

får således flest poäng osv. Jag brukar köra på följande poängsystem: Antal lag ex 5 
styck, då får vinnaren 5 poäng, 2:an 4 poäng osv.  
 

Mest pricksäker innebär att personen får ett snöre runt midjan med en penna fastsatt. 
Sen ställer man ut en flaska (gärna med lite tyngd) som personen ska doppa ner 

pennan i. Likaså, där först med pennan i flaskan vinner osv.  
 
Bäst på att flörta innebär att man får tre mariekex som en lagkamrat matar en med 

medan man har händerna på ryggen. Sen ska den som fått mariekexen vissla. 
Klassisk men ack så kul! 

  
Mest riv i innebär att man får en sida i en dagstidning och 2 minuter på sig att riva 
sönder tidningen i en så lång sammanhängande remsa som möjligt. Längst remsa 

som håller ihop vinner. 
 

Mest sportig är inte alls vad man tror och fotbollskillarna som blivit framröstade blir 
lagom chockade när de får veta nästa gren. Personen får en geléråtta som den får 
ha i munnen och göra hal med hjälp av saliven för att sedan på angiven signal spotta 

ut så långt som möjligt. Längsta spottet vinner. Alltså en som får geléråttan längst 
bort vinner.  

 
En mycket uppskattad femkamp som går att variera och anpassa. Hoppas ni gillar 
den! 

 

Lycka till! 
 
 


