
Ludoløb er som det lyder, noget med at slå med terninger. 
 
Del op i mindre hold, eks. 4 mands hold, sådan at der er et hold som starter på hver af de 
6 poster, samtidig.  
Er der flere hold end 6? Så kan der godt starte flere hold på hver post.  

Posterne hænges op ude eller inde i et stort lokale, sådan at man kan se hinanden. Det 
giver en sjovere oplevelse. 

På hver post ophænges en seddel med opgaven eks. denne nedenfor her (husk at skrive 
postnumre på fra 1 - 6). 

Ved hver post skal være:  
En terning 
En spand vand (eller mindre) 
Tændstikker 
En blyant 

Hvert hold skal bruge:  
Kop  
Reb  
Stearinlys 
Et tørklæde. 

Ved lederens signal starter alle hold, som står ved posterne (er der flere hold på en post, 
må hold 2 vente til hold 1 er væk).  

Slå med terningen. 

Slås der en  
1-er løber holdet direkte til næste post, slås der en  
2-er skal der medbringes en kop fyldt med vand til næste post (hvor der står en tom spand 
til vandet). 
3-er skal en på holdet føre an til næste post med bind for øjnene, holdkammeraterne må 
gerne tale men ikke håndfører personen! 
4-er skal der bringes et lys med flamme til næste post 
5-er skal benene bindes sammen på to af deltagerne til næste post 
6-er kan næste post springes over. 

Alle holdene skal igennem to gange. Når et hold har fuldført stoppes løbet med et signal. 

Variation: 
Man kan ændre reglerne så de ligner mere et rigtigt LUDO, hvor man kan slå hinanden 
hjem, eks. spilder et hold vand, bliver overhalet eller andet, bliver det slået tilbage til start... 

 



 

 

 

= = Næste post 

 

 

Bær en kop vand til næste post (post 3) 

 

 

Bind for øjnene til næste post 

 

 

Bær et lys med ild i, til næste post 

 

 

Bind fødderne sammen på to af deltagerne, til 
næste post 

 

= Næste post kan springes over. 

 


