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GODE RÅD OG SJOVE
LEGE TIL KØRETUREN
Taskerne er pakket, skiene er fundet frem og hele familie er klar til årets skiferie. Det eneste der ikke er pakket 
er underholdning til de mange timers kørsel. Transporttiden kan være hård og lang for både børn og voksne – 
men det behøver den ikke blive.

I disse uger kører rigtig mange danskere på skiferie – enten i egen bil eller med bus. De mange timers kørsel 
kan virke uoverskuelige, men med et par gode råd, og nogle sjove bagsædelege, kan køretiden føles kortere 
og sjovere.

- Hos Danski har vi stor erfaring med at køre i bus eller selv på skiferie. Derfor har vi også en masse gode 
råd omkring det at køre på skiferie – og det behøver faktisk slet ikke være så træls, som man måske tror, 
fortæller Rikke Levinsen, Head of Marketing i Danski. 

..// AKTIVE PAUSER
Et af rådene fra Danski går på, at de pauser man holder, er aktive pauser. Det er vigtigt, at både børn og 
voksne får rørt kroppen. De fleste rastepladser har legepladser, hvor børn – og barnlige sjæle – kan lege, 
mens de voksne går en tur eller deltager i legen. Hvis man har lidt ældre børn, kan man også pakke en lille 
bold eller et sjippetov, som ikke fylder meget, men kan aktivere hele familien.

- Jeg kan kun anbefale at spise alle måltider i bilen eller bussen – så går tiden med det, og når man så 
holder pauser, kan hele familien være aktiv, i stedet for at sætte sig ned igen for at spise. Bilen og bussen 
bliver jo beskidt uanset hvad, så man kan ligeså godt udnytte tiden, mens man kører, siger Rikke Levinsen.

Rikke Levinsen har i mange år kørt på skiferie med hele familien, og fordi de er så rutineret, holder de kun 
pauser, når bilen skal tankes. Det er alle i familien indstillet på, men derfor er det især vigtigt, at de pauser 
de holder, bliver aktive pauser – og et besøg på det lille hus. Hvis det er første gang man kører på skiferie 
anbefaler Rikke Levinsen dog, at man holder flere pauser end blot når bilen skal tankes.

..// SKAB HYGGE OG HAV SNACKS
Når noget er hyggeligt, er det bare sjovere. Derfor er det en god idé at tage et tæppe og en lille pude med 
til bil- eller busturen – så føles det hele mere hyggeligt. Men noget der også skaber hygge og god stemning 
er snacks. Mandler, rosiner, snoller, juice, rugbrødsmadder – alle familiens favoritter. Snacks kan altid redde 
en presset stemning i bilen eller bussen, men det er en god idé at have snacks med hjemmefra, da mad på 
tankstationer langs motorvejen kan være dyrt.

- Jeg ved godt, at det kan virke overflødigt, når man først er fremme på skidestinationen – men i bilen 
eller bussen kan en tablet eller computer med en god film, som hele bagsædet gerne vil se, virkelig skabe 
hygge – og pludselig er to timer gået, med ro på bagsædet, fortæller Rikke Levinsen. 
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..// TJEK REGLERNE
Noget der kan skabe en træls stemning er, hvis man kører forkert, eller der opstår noget uventet. Derfor er det 
altid en god idé at tjekke reglerne i det enkelte land hjemmefra. I Frankrig er det for eksempel et krav, at du 
har et alkometer i bilen, og i Tyskland er det et krav, at du har gule refleksveste til alle personer i bilen. Der er 
også motorvejsafgifter i nogle lande, og hvis du skal igennem tuneller eller over broer, er det også vigtigt at 
undersøge, om de måske har lukket på nogle tidspunkter af døgnet, så man ikke kommer til at holde der.

..// 5-BAGSÆDELEGE FOR ALLE ALDRE
Lege er ikke kun for børn – tværtimod. Danski har selv afprøvet disse lege og kan garantere, at de er sjove for 
både børn og voksne.

Nr. 1: Navneleg, går ud på, at én skal sige et navn på en kendt eller kongelig, for eksempel Peter Plys. 
Herefter skal den næste sige et navn som starter med det samme bogstav som efternavnet – altså skal det 
næste navn starte med P, for eksempel Per Vers også videre. En sjov leg for både børn og voksne.

Nr. 2: 20 spørgsmål til professoren, gælder om at tænke på et dyr eller en person. På skift skal de andre 
i bilen stille spørgsmål om den eller det, man tænker på. Men husk på, at man kun må svare ja eller nej til 
spørgsmålene.

Nr. 3: Spot bilen, går ud på, at alle i bilen eller bussen skal vælge en farve og tælle hvor mange biler, man 
kan se i den pågældende farve over en strækning. Legen har utallige variationer, for eksempel kan man 
også tælle campingvogne, hestetrailere og motorcykler. Hvis man synes det er for let, så prøv at tælle biler 
med udenlandske landekoder.

Nr. 4: Ordtagfat, går i alt sin enkelthed ud på, at én siger et ord, for eksempel computer. Den næste skal 
finde på et ord, der passer til ”computer” – for eksempel ”taske” (computertaske). Det tredje ord skal passe 
til ”taske” også videre. Det gælder om at lave en lang ordkæde, og man kan jo skrive ned, hvor lang den 
bliver hver gang.

Nr. 5: Nyn en sang, gælder om at én skal nynne en sang, og så skal de andre i bilen gætte, hvad det er for 
en sang, man nynner. Den der først gætter sangen, skal nynne næste gang. Hvis man rejser med bus, skal 
man huske på at tage hensyn til andre i bussen.

Med disse gode råd og underholdende bagsædelege er der ikke andet at sige end god tur!
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