
Toiletløb 

Alle gør det - skider! Så hvorfor så ikke lave et lille sjovt løb ud af det? 

  

Post 1 - vædemålet 
Et lille vædemål til at starte løbet på. Hvem skal først på toilettet? 

En deltager fra hvert sit hold drikker hver 1 liter vand samtidigt. 

Vinderholdet er det hold, der har personen, der holder sig længst uden at skulle på toilettet. 

  

Post 2 - Ulækker og klistret 
En toiletbørste pr. hold. Holdet får udleveret en(ny og ubrugt) toiletbørste der er blevet dyppet i 

karamel eller chokolade. 

Hvilket hold er hurtigst til at slikke toiletbørsten ren. 

  

Post 3 - Mumien 
Hvert hold skal forsøge at pakke et holdmedlem ind i toiletpapir, som en mumie, så hurtigt som 

muligt. 

  

Post 4 - Toiletbørstehockey 
Holdene spiller toilethockey mod hinanden. De bruger hver deres toiletbørste som hockeystav. 

  

Post 5 – Pruttekonkurrence 
Hvert hold forsøger at gengive pruttelyde. Pruttelydene vil blive bedømt efter højde, længde og ad-

faktor. 

Rigtige prutter er ikke tilladt. 

Dommerne har lukkede øjne så de rigtig kan koncentrere sig om pruttelydene. 

Hvert hold kan eksempelvis gengive lydene fra ”den fugtige,” ”den lange” og ”den musikalske” 

prut 

  

Post 6 – Lokumskunst 
Hvert hold får udleveret 4 stykker toiletpapir og skal nu dekorere toiletpapiret med et 

overbevisende, Innovativt og lækkert design som virkelig får forbrugeren lyst til at bruge det. 

  

Post 7 - Toiletrulleløb 
En deltager fra hvert hold eller alle skal rulle en toiletrulle ud hurtigst og sammen igen. 

Toiletrullen ligges på gulvet med en tennisbold ovenpå. Tennisbolden må ikke falde ned fra rullen 

mens man ruller toiletrullen ud eller ind. 

  

Post 8 – Toiletpantomime 
Holdene skal på skift opføre et lille pantomimespil som kan forekomme når man er eller skal på 

toilettet: 

De scener holdene skal mimes kan være: 

”Endelig efter to uger”x! 

Babyens jeg-skal-lave-pølser-dans! 

”vær nu søøød. Luk nu op!” 



”Hold da op den lugter!” 

Væææææk…. Jeg har dårlig mave! 

  

Det bedste hold til at mime vinder. 

  

Post 9 – skovskidernes konge 
Hvem kan skovskide i længst tid? Alle ved at det kræver gode benmuskler at skovskide, da man 

skal stå med spredte, let bøjede ben og holde balancen mens man pølser. 

Alle deltager skal stå med let bøjede ben. Hvem kan stå længst tid. Det hold der har den deltager der 

står længst tid har vundet. Vinderen er skovskidernes konge! 

  

 Post 10 - Toiletløb 

En toiletrulle vikles omkring stole borde lamper og hvad der ellers er i et rum. En fra hvert hold skal 

konkurrere om hvem der hurtigst får rullet deres rulle sammen. Toiletrullen må ikke gå i stykker og 

der må ikke væltes noget ellers medføre det en tillægstid for holdet. 

  

Post 11 – toiletpoesi 
Alle ved at tiden på toilettet går lidt bedre, hvis man har lidt læsestof med ind på toilettet. 

Hvert hold laver deres egen lokumspoesi. Alternativt kan være at hvert hold nævner så mange 

synonymer for toilettet eller det at gå på toilettet de kan. Eks. Porcelænstronen, tønden, at flække en 

hummer, tømme ryggen osv. 

 Post 12 - toiletvolley 

Deltagerne skal spille hold mod hold på en lille volleybold-lignende bane med en toiletrulle i stedet 

for en bold.Toiletrullen løsnes og der spilles med almindelige regler, bort set fra 

at bolden/toiletrullen kun må spilles fra banehalvdel til banehalvdel i bløde buer. Der må altså ikke 

tyres med bolden. Holdet som taber er det hold som står på den banehalvdel hvor toiletrullen mister 

sit sidste ark.  

 Post 13 - Kunsten at lave stort 

Hvert hold får en toiletrulle og noget brunt sovsekulør. De skal nu dyppe papiret i kuløren og forme 

en enorm pølse af det våde papir, som en form for papmache. Der lægges vægt på totallængde og 

kreativitet. 

 Post 14 – Enden er nær. 

Deltagerne får en eller flere Cykelslanger og en hotdogpølse. Cykelslangerne klippet over på begge 

sider af ventilen så man har en langt slange. Deltagerne skal nu presse deres pølser gennem deres 

slange til pølsen kommer ud i den anden ende. Brug evt godt med brunt sæbe eller en anden form 

for glidemiddel, så det er nemmere at få pølsen gennem slangen. 

 


