
För midsommarens roligaste femkamp: välj ut 5 lekar, delar upp er i lag, 
utser någon som håller reda på poängen - och glöm inte att komma 
överrens om reglerna innan ni sätter igång varje gren! 
Må bäste spelare vinna!

1. Fotbollsbowling
  
Material
o 1 Fotboll
o 10 Koner
 
Beskrivning
Ställ tio koner i en triangelformering, ganska tätt uppställda som käglorna står 
i vanlig bowling. Placera dig sedan med en fotboll några meter i rak linje ifrån 
ett av hörnen i kontriangeln.
Försök sedan att skjuta omkull så många koner som möjligt med fotbollen! Ju 
fler koner, desto fler poäng till laget!

2. Visseltävling

Material
o Torra kex!

Beskrivning
Ge varje deltagare 3-4 kex. På din signal stoppar man kexen i munnen och 
tuggar söder dem. Det är den enkla biten. Nu kommer den svåra.
Den som först lyckas vissla en melodi vinner. För att göra det riktigt svårt kan 
man i förväg bestämma vilken låt alla ska vissla. 
Vinnare blir den som först lyckas vissla melodin ordentligt.

Tips på 5-kampslekar 



3. Pennan i flaskan

Material
o Flaskor
o Pennor
o Snöre

Beskrivning
På marken några meter framför varje lag ställs en tomflaska. De som står först 
i leden har en penna hängande från en ända av ett snöre som är knutet kring 
midjan.

När startsignalen går ska de som står först i leden rusa fram mot lagets flaska 
och försöka hissa ner pennan i flaskhalsen utan att använda händerna. Så det 
gäller att noga ställa sig på rätt ställe och försiktigt böja på knäna tills pennan 
doppat i botten av flaskan.

När det lyckats återvänder man till sitt lag och knyter penna och snöre på den 
som står i tur tills alla i laget har gjort sin gång.

4. Spotta gelegroda

Material
o Gelegrodor/svenska fiskar eller ngt annat godis

Beskrivning
Från en startlinje spotta en gelegroda längst av alla. Det lag som spottar längst 
vinner denna grenen.

5. Kast med liten boll 

Material
o Tre små bollar

Beskrivning
Kasta bollar i en hink på några meters avstånd. Ju fler bollar du får i hinken, 
desto fler poäng får laget. Går även att göra med kottar eller liknande.
 



6. Plocka potatis

Material
o Ögonbindel
o Potatisar/tennisbollar eller något liknande

Beskrivning
Inom ett avgränsat lekområde sprids en mängd potatisar ut. En deltagare får 
en ögonbindel för ögonen och ställs inuti kvadraten. De övriga deltagarna 
måste sedan tala om för personen med ögonbindeln hur denne ska gå för att 
kunna samla upp potatisarna.

Man kan ta tiden på hur lång tid det tar att samla in alla potatisarna eller be-
gränsa tiden och sedan räkna hur många potatisar som hann plockas.

7. Säcklöpning

Material
o Några säckar

Beskrivning
Varje lag får varsin en säck, sopsäck eller jutesäck, och ställer upp längs en star-
tlinje. På start ska de hoppa i säckarna och skutta iväg en utstakad sträcka och 
tillbaka. Först i mål vinner. Fungerar utmärkt som stafett.

8. Äggstafett

Material
o Ägg/Potatis
o Skedar

Beskrivning
Deltagarna delas upp i lag, varje lag får en sked och ett ägg (gärna kokt). 
Lagen ställer upp på led längs en startlinje. Första person i varje led står beredd 
med skeden i hand och ägget i skeden. När startskottet går ska förste man sp-
ringa en i förväg utstakad bana med ägget i skeden utan att tappa det. Skulle 
man tappa det får man stanna upp, lägga ägget tillrätta och sedan springa 
vidare. Det är inte tillåtet att hålla fast ägget mot skeden.

Lycka till!


