
BLI MED UT!

Gjennom Interreg - prosjekt  BLI MED UT! som er fi nansiert av EUs regionale 
utviklingsfond er det utviklet og prøvet ut en rekke gode FYSAK – øvelser i skolen. 

Pallevandring  
Denne konkurransen er en variant av det å hoppe fra holme til holme over ei elv, og unngå å falle i vannet.  Kan 
gjennomføres med ulikt antall elever på gruppa, for eksempel 7 mot 8, hvis inndelingen ikke går opp i partall. Sam-
menlignet med stammeskivekonkurranse (se denne her i uteskoleveven) som er en øvelse som er enkel å få til rent 
fysisk sett, er pallevandring en tyngre øvelse som krever godt samarbeid og konsentrasjon fra alle gruppas del-
takere om de skal greie å gjennomføre øvelsen så hurtig som mulig. 

Anbefalt klassetrinn: 10. trinn og 
elever i videregående skole.

Utstyr: 
Paller i tre. Antall paller bestemmes 
av at alle elevene skal kunne stå på en/
fl ere paller, mens én sendes framover 
i rekka. Vi har brukt 3 paller pr lag 
med inntil 10 personer.  Sommerstid 
kan det være lurt å ha hansker til alle 
deltakerne for å unngå småsår/fl iser i 
fi ngrene. Vinterstid er votter helt ok. 
Videre er det viktig at pallene er in-
takte, og at man sjekker dem for  løse 
spiker og lignende for å unngå skader 
under lempingen fremover.

Egnet arena: Flatt område, gjerne 
gressmatte.

Gjennomføring: 
Gruppene får tildelt det nødvendige antall paller. Stables opp rett bak startlinja.
Gruppene stiller opp langs en startlinje og konkurrerer mot hverandre. Målet er å forfl ytte hele gruppa vha. pallene  
til en markert mållinje uten å berøre bakken. Tenk på å hoppe over ei elv tørrskodd. Berører en av elevene bakken, 
må hele laget rykke tilbake til start med pallene, og begynne på nytt! Første gruppe som har alle deltakere og alle 
paller ferdig stablet rett over sluttstreken har vunnet.

Tips til gjennomføringen: 
• Utfordringen for elevene er å forstå at de som står bakerst i rekka etter framrykk må sende fram den pallen de 

nettopp har stått på fram til de fremste personene i rekka osv. 
•  Blir det for tøft motivasjonsmessig sett å kjøre regelen om omstart ved berøring av bakken, kan dommeren al-

ternativt legge til x antall tilleggssekunder. Vær da nøye med å opplyse om dette underveis for å unngå misnøye 
ved målpassering.


