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5 sjove lege til havefesten 

 

 

1 ”Byg det højeste tårn med skumfiduser og spaghetti” 

Del gæsterne op i grupper med 3-6 personer. 

Det handler nu om at bygge det højeste tårn ved brug af en pakke skumfiduser og spaghettier. 

Først har alle grupperne 2 minutter til at lægge taktik og øve sig. 

Dernæst starter tiden på 5 minutter, hvor det nu gælder! 

Vinderen er dem med det højeste tårn (brug evt. et målebånd hvis det er tæt) 

 

 

 

2 ”Knald ballonen bagfra” 

(Den lidt frække med hylende sjove leg) 

Gæsterne deles op i X antal hold. 

Alle gæsterne skal binde en ballon rundt om livet med en snor og lade den hænge på numsen. 

Når alle er klar løber man i stafet – Den første deltager (deltager 1) løber ned til en stol og holder fast 

med armene imens han/hun ”stritter” med numsen, når deltageren har rørt stolen løber den næste i 

køen (deltager 2) ned og ”knalder” ballonen på ”deltager 1” (uden at bruge hænderne). 

Når ballonen er sprunget, løber ”deltager 1” ned til stafetkøen, imens ”deltager 2” nu står klar ved 

stolen til at få sprunget sin ballon af den næste der kommer løbende. – Og sådan bliver man ved til 

det hold der først har fået sprunget alle deres balloner. 😊  
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3 ”Beer pong” 

 

 

Beer Pong er et kendt drukspil, hvor det gælder om at kaste en bordtennisbold tværs over Beer Pong 

bordet og ned i en af modstanderens kopper med øl (eller evt. cider). 

Spillet består af to modstandere (eller to dystende hold), med op til 10 plastikkopper i hver sin ende - 

opstillet i en bestemt trekantformation (se foto). Hvert hold skiftes til at forsøge at kaste bolden ned i 

en af modstanderens krus - og hvis man rammer, skal modstanderen drikke koppens indhold og 

fjerne den fra bordet. 

Det hold der først får elimineret alle modstanderens krus fra bordet har vundet. 

Som hovedregel er der 3 typer af kast at vælge imellem: 

• Arc: den bløde bue. 

• Fastball: det hårde og direkte kast. 

• Bounce: Bordtenniskastet, hvor bordet rammes først. 

 

 

(Ved brug af ”bounce” må modstanderholdet prøvet af slå din bold væk i luften, men hvis det ikke 

lykkedes og bolden rammer i koppen, så gælder det for 2 kopper. 

Nogle vælger at spille med reglen der hedder at taberholdet også skal drikke de resterende kopper 

der er tilbage hos vinderholdet.  

Man kan købe Beer pong borde på nettet, men man kan sagtens bare bruge sit eget almindelige bord. 

De vigtigste er dog at man har de ”rigtige” krus og bordtennisbolde. 

 

 

 



  www.dinhavefest.dk 

 

 

4 ”Magretheskålen”  

 

 

Margretheskåls legen er en velkendt og et ofte benyttet festligt indslag til alle salgs arrangementer. 

Det fungerer rigtig godt som en sjov og hyggelig leg, hvor alle får grint igennem – og alle får lov at 

være med. Legen går i alt sin enkelthed ud på at gætte kendte personer, men for hver af de tre runder 

skifter reglerne!  

  

Hvordan? 

I skal bruge en stor skål en masse små lapper papir. Der skal være fire lapper papir for hver 

deltager. Nu skal hver deltage skrive navnet på en kendt person på hver lap papir. Det skal være en 

person som alle kender, og personerne må derfor gerne være en kendis (levende eller død), fiktiv 

person eller en person som alle i selskabet kender (evt. en af gæsterne til selskabet). Alle sedlerne 

lægges nu i skålen. Nu er I parat til at begynde legen. 

 

Reglerne til spillet 

Deltagerne deles nu ind i to hold. Nu vælges en deltager fra hold 1. Denne får nu 1 minut til at beskrive 

så mange personer fra skålen som muligt. Man må selvfølgelig ikke bruge selve navnet. Når 

deltagerens hold har gættet personen, må deltageren trække et nyt navn. Når det ene minut er gået, 

udvælges en deltager fra hold 2 nu, og herefter følges samme procedure. Hver gruppe får det antal 

point, som er gættet rigtigt. Nu er det hold 1 igen, og næste deltager skal nu op og trække personer. 

Dette fortsættes indtil alle navnene i skålen er gættet. 

Nu starter runde 2. De SAMME lapper papir med personerne lægges nu tilbage i skålen igen. I denne 

runde må deltagerne ikke forklare noget om personen, men de må derimod kun sige ét enkelt ord om 

personen, der trækkes. Holdet skal nu ud fra dette ord gætte personen. På nær denne regel kører 

man runden ligesom i runde 1. 

 

Herefter går man videre med runde 3. I denne runde må deltagerne ikke sige noget, men man skal 

derimod mime den person, man har trukket. 

Når disse tre runder er kørt igennem, finder man ud af, hvilket hold, der har scoret flest point. Dette 

hold er vinderen. 
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5 ”Samarbejdsøvelse med kongespil-klodser” 

 

 

 

 

Forberedelse: 

Bind 4 snore fast i 2 elastikker. (lav ekstra hvis de skulle knække under legen) 

Sæt 5 kongespilsklodser op på en plade/bræt.  

Sæt et bræt omkring 5-10 meter væk fra starten. 

(gange 2 hvis holdene skal dyste mod hinanden på samme tid. 

 

Legen: 

Der er 4 deltagere på hvert hold, som skal samarbejde om at flytte klodserne fra start og ned til 

målet. 

Det eneste man må røre ved, er enden af snoren. 

Hvis klodsen falder ud af elastikken på vej ned til målet, så skal man starte forfra og sætte klodsen 

på startbrættet. 

Det hold der hurtigst får flyttet alle sine klodser fra startbrættet og ned til slutbrættet har vundet. 😊  

 

 


