NATURKATAPULTEN.DK
Iskolde fornøjelser

Curling på den sjove måde!

Kom ud i kulden – på en
sjov måde! Naturkatapulten giver idéer til sjove
ting, I kan lave, når kulden bider sig fast.
Når frosten tager over, er der ekstra
mange sjove ting at lave udenfor – om
der er sne eller ej. Tag masser af tøj på
og kast jer ud i vintervejret. Men pas på
– det kan blive svært at komme ind igen!

det hele ud i frostvejret. Efter et døgns
tid i frosten løftes den inderste lille skål
op, og så kan I tage isen i den store skål
forsigtigt ud. I har nu støbt jeres egen
is-skål, sæt et stearinlys i – og I har en
flot islygte.
Isglat leg
Når isen på søerne er sikker, kan det
være en sjov oplevelse at tage et spil
curling.

Is og lys i mørket
Is er fantastisk til at kaste lyset tilbage,
og det kan I udnytte med fine lygter i
forskellige former.
Det skal I bruge:
• En stor og en mindre skål
• Vand
Sådan gør I:
Fyld den store skål halvt med vand og
sæt den lille skål ned i vandet. Fyld vand
i den lille skål, så den tynges ned. Sæt

En islygte er født.

Det skal i bruge:
• I kan bruge isstykker, gryder eller plastikposer med is i som ’curlingsten’.
• En kost, gulvskrubbe eller lignende.
Sådan gør I:
Rids banen op med nogle sten eller en
gren og fej jeres bane helt blank. I kan
feje med koste hjemmefra eller skære
et bundt tagrør og bruge toppene til at
feje med. Nu handler det om at få sin
curlingsten til at komme hurtigst muligt
fra den ene ende af banen til den anden.
Hvis I er mange, kan I lave flere hold og
konkurrere med hinanden.
Som et friskt alternativ kan bodycurling
varmt anbefales. Sæt en deltager på
en plastikkælk og lad resten af holdet
skubbe. Koste, fejning og vilde tilråb er
en væsentlig del af legen. Hvem kommer længst?
Uden mad og drikke
Husk at få noget varmt at drikke og lidt
at spise, når I er ude i længere tid. En
termokande med varm saft er fantastisk til at runde en tur i kulden af med.

Fang en fisk
Kunne I tænke jer at fiske om vinteren?
Det er rigtig sjovt, mens der er is på
vandet, for så skal man bore eller hugge
sig gennem isen.
Det er lidt af et vandpjaskeri at hugge
i isen, men hvis man ikke har et isbor –
som ellers kan fås i fiskebutikker – må

Det skal I bruge:
• Æbler
• Pinde, minimum 1 m lange
• Brænde til bål
Sådan gør I:
Fyr op under brændet og steg æblerne
over gløderne. Det gør ikke noget, at
æblerne kommer helt ned og rører
gløderne i bålet, og at skrællen bliver
forkullet. Fjern skrællen, mens æblet
stadig er varmt – det smager fantastisk.
Tip:
I kan evt. skære æblet ud i små stykker
og servere det med flødeskum og syltetøj, som I har med hjemmefra.
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man tage til takke med en økse. Boret
laver et hul med en diameter på 1315 cm, mere har man ikke brug for. En
boremaskine med et stort bor kan også
bruges til at bore for med.
Brug kun den nederste, korte del af
fiskestangen, når I fisker – og kom majs,
regnorm eller lignende på krogen. Man
skal bruge langsomme bevægelser, når
man bevæger maddingen op og ned i
det kolde vand. Fiskene er ikke hurtige i
kulden, så det kræver lidt tålmodighed
– og mest af alt varmt tøj!
Husk, at der er regler for hvor, I må fiske,
og det kan koste ekstra i søer, selvom
man har købt almindeligt fisketegn. Tjek
alle reglerne på www.fisketegn.dk.
Test den tynde is
Hvis isen er tynd, så prøv den af på et
sikkert sted. Find en stor vandpyt eller
en lille sø – det vigtigste er, at der er
lavvandet. Prøv at træde ud på isen.
Gummistøvler er en rigtig god idé. Hør,
hvordan isen knirker og brager, og prøv,
hvor meget den kan bære. Eksperimentér med at lægge et bræt ud på isen og
find ud af, om isen bærer bedre, når I
fordeler vægten på det.
Find selv på flere sjove ting, I kan lave
med tynd is.

Hvornår er isen sikker?
Normalt åbnes der for færdsel, når
isen er mindst 13 cm tyk. Det er
dog ikke en garanti for, at isen er
sikker at færdes på. For eksempel
kan understrømme slide isen tynd
nedefra, og det er umuligt at se,
hvor den er sikker. På nogle søer
kan der desuden pludselig opstå
våger eller revner i isen. Derfor
er det politiet, der skal åbne for
færdsel, når de vurderer, at isen er
tyk og sikker nok.
Kig på jeres kommunes hjemmeside for at se, om der er åbent for
færdsel på en sø i nærheden af jer.

Lav iskunst
Frys naturens egen pynt ind i flotte
uroer.
Det skal I bruge:
• Snor
• Vand
• Forme: Tallerkner, sandforme og lign.
• Frost
• Pynt: Blade, sten, solsikkekerner m.m.
Sådan gør I:
Tag et stykke snor, lav en løkke, som
uroen skal hænge i, og bind knude på
den. Læg løkken med knuden ned i
jeres form. Nu kan I lægge pynten ned i
formen. Hvis I vil lave et mønster, kan I
bruge sten, de er lettest at få til at blive
liggende. Hæld forsigtigt vand i formen
og sørg for at lægge pynten på plads,
hvis det har flyttet sig. Efter et døgns
tid er pynten er frosset fast i formen, og
I kan forsigtigt tage uroen ud. Hæng den
op til pynt i buske, på ydersiden af vinduerne eller andre steder, der trænger
til at blive pyntet med iskold kunst.
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Ingen uheld, tak
Husk at afmærke jeres fiskehuller
med et par grene eller andet, når I
forlader dem, så ingen kommer til
skade ved at træde i dem.

Tag på stranden
På mange strande må man tænde
bål hele året, hvis bare man husker at
slukke det og efterlade stranden pæn
efter sig.
Tænd bål på stranden og få en sjov oplevelse.
Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk
www.dn.dk

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

