
Fortnite

1. I skal bruge nerf guns og ammunition. 1HUI�JXQV�HU�SODVWLNVN\GHYÂEHQ��GHU�ƮQGHV�L�
mange forskellige modeller og prisniveauer. Der skal indkøbes minimum 400 patroner. 
De kan genbruges.

2. Der skal være sikkerhedsbriller til alle børnene. 
3. I skal bruge store genstande, som man kan gemme sig bag. Det kan fx være 

klassiske gymnastikredskaber.
4. Der skal bruges ensfarvede veste, T-shirts eller anden tydelig holdindikator.
5. Hvis der ikke allerede er malede linjer på gulvet i lokalet, skal lokalet deles 

i to. Midterlinjen kan I fx markere med kridt eller malertape, så hvert hold har hver 
VLQ�EDQHKDOYGHO��'HU�VNDO�RJVÂ�ODYHV�HQ�EDJOLQMH�L�KYHU�HQGH�DI�EDQHQ��KYRU�GH�qGÕGHq�
spillere skal stå.

6. Der skal stilles forskellige ting op på banen, som man kan gemme sig bagved.

Forberedelse og materialer

Denne aktivitet er udviklet til to hold med hver 10 spillere på. I kan sagtens prøve andre 
NRQVWHOODWLRQHU�DI��EÂGH�PHG�IÃUUH�RJ�ưHUH�VSLOOHUH��
En kamp tager ca. 10 minutter.

Antal deltagere og tid

’Fortnite’ er et online samarbejds- og overle-
velsesspil, hvor man både kan spille alene og 
ưHUH�VDPPHQ��'HU�ƮQGHV�ưHUH�IRUVNHOOLJH�YHUVL-
oner af spillet. Denne aktivitet er særligt inspireret 
af ’Fortnite Battle Royale’, hvor en stor gruppe spillere 
ODQGHU�SÂ�HQ�Õ��+HU�VNDO�GH�ƮQGH�YÂEHQ��DPPXQLWLRQ�RJ�PDWH-
rialer rundtomkring, og skyde de andre spillere, med det mål at være den sidste 
overlevende.

Den fysiske version af ’Fortnite’ bidrager til, at børnene får bevæget sig, de skal 
samarbejde, de får styrket deres motoriske færdigheder og bliver udfordret på 
deres evne til at tænke strategisk.

Fra computerspil til fysisk aktivitet



En gymnastiksal er ideel, da der er redskaber, man kan placere rundtomkring, så spil-
lerne har noget at gemme sig bag, og der er allerede tegnede linjer på banen. I kan fx 
også bruge legepladsen.
Aktiviteten kan både spilles indendørs og udendørs. Hvis I vælger at gennemføre spil-
let udenfor, bør I være opmærksom på, om ammunitionen, der er lavet af skum, bliver 
beskidt. Ammunitionen kan genbruges mange gange, men hvis den bliver beskidt, og 
der kommer snavs i skydevåbnene, kan de gå i stykker. 

Man holder en ordentlig tone under kampen.
Man skal spille fairplay.
Man dør, når man bliver ramt af en bold.
Hvis man krydser midterbanen til modstanderholdets banehalvdel, dør man og sendes 
ned til modstanderholdets baglinje.

'H�WR�KROG�SODFHUHV�SÂ�KYHU�GHUHV�EDJOLQMH�PHG�U\JJHQ�PRG�EDQHQ��PHQV�GX�,��GH�YRNVQH��
skjuler våben og ammunition rundtomkring.

Du tæller ned, så alle er klar på samme tid. Spillerne løber ind på deres banehalvdel for at 
ƮQGH�YÂEHQ��'H�PÂ�LNNH�SÂ�QRJHW�WLGVSXQNW�NU\GVH�PLGWHUOLQMHQ��8QGHUYHMV�VNDO�GH�EÂGH�
VNMXOH�VLJ��VN\GH�PRGVWDQGHUH��ƮQGH�PHUH�DPPXQLWLRQ�RJ�KMÃOSH�KLQDQGHQ�

Når en spiller er blevet skudt, skal den døde spiller gå ned bag modstanderenes baglinje, 
og herfra må den døde spiller nu beskyde modstandere bagfra – ligesom i høvdingebold. 
De spillere, som stadig er levende, skal tænke strategisk, fordi de nu både skal overleve, 
forsøge at skyde modstanderholdet og sørge for at sende ammunition ned til de døde 
spillere bag baglinjen. Samtidig skal de også være opmærksomme på, at de nu kan blive 
beskudt både forfra og bagfra. 

I starten skal du muligvis hjælpe med, at reglerne følges og er forstået korrekt. Samtidig 
er det vigtigt, at du kampen igennem sikrer, at børnene spiller fairplay og holder en or-
dentlig tone.

Der kun er en enkelt spiller tilbage på banen. 
Denne spillers hold har vundet.

Lokaler

Regler

Sådan gennemføres aktiviteten

Aktiviteten er slut, når Tak til Jimmy Svend Hansen for deling af 
aktivitet. Jimmy har udviklet og testet ak-
tiviteten med Frederiksbjerg Klubben Ung 
i Århus.
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