
✓ Opgave: Mulige point: Point fået:
Køb en dåseøl i 7-11 ved Nørrebros Runddel 2 point
Spil et spil Snyd på en bodega 5 point
Sig hej til Søren Brostrøm (in person) 100 point
Drik en Long Island Iced Tea på Surf Bar 25 point
Tag en selfie med Den Lille Havfrue 100 point
Spil et brætspil på Dupong bar 9 point
Drik en gulddame på en bodega 10 point
Udbring en masse skål for fødselsdagsbarnet 1 point pr. skål
Gå hen til H. C. Andersens grav 30 point
Drik en cocktail på Mexibar 12 point
Spis og drik alt det, I vil på Frankies på Nørrebro kl. 18-20 (obligatorisk) 1 point pr. pizzaslice
Drik en dåseøl siddende på Sankt Hans Torv 5 point
Spil en runde Heads Up (app) 2 point
Skål med én eller flere fremmede (med corona-afstand) 2 point
Gå igennem Nørrebroparken 25 point
Lån en lighter af en fremmed til at tænde din smøg 10 point
Gå i alt 10.000 skridt inden kl. 22 10 point
Tag et billede af menuen hos en kebabmand på Nørrebro 20 point
Spil et spil Pyramide (kortspil) 5 point
Gå over Dronning Louises Bro 25 point
Kys din kæreste under en mistelten 25 point
Tag 10 armbøjninger (alle) 35 point
Kram et træ (alle) 40 point
Køb en souvenir for dagen (ikke en mad- eller drikkevarer) 15 point
Syng to linjer af en sang højt på Nørrebrogade (min. 3 personer) 55 point
Spis en snack ved Nørreport st. 10 point

DET STORE ØLYMPICS



✓ Opgave: Mulige point: Point fået:
Tag et kunstnerisk billede af jer alle fire foran SMK 25 point
Saml mindst 10 tutties inden kl. 22 1 point pr. tutti
Tag et billede af det vildeste mundbind (på en person) 35 point
Find en svane 10 point
Gå forbi en tidligere arbejdsplads (1 person) 5 point
Drik en specialøl (alle) 10 point
Tis på min. 3 forskellige toiletter inden for 2 timer (1 person) 19 point
Spil Bullers spil (kortspil) 5 point
Spil Fuck-the-dealer på en bodega, I ikke spiller andre spil på (kort) 10 point
Hop i vandet (1 person) 100 point
Lav et eventyr udspillet med figurer lavet af de ting, I har på jer og film det 60 point
Gi' penge til en hjemløs 10 point
Find et træ, der ikke gror i Danmark naturligt 25 point
Lav et Faceswap-billede med en statue (1 person) 15 point
Tag et meget turistet billede i Nyhavn 30 point
Tæl hvor mange juletræer I ser frem til kl. 22 (min. 15 for at få point) 1 point pr. træ
Rekreer et gammelt foto af én eller flere af jer 40 point
Drik et valgfrit shot på Kattens (min. 2 personer) 45 point
Drik en flaskeøl på Tjilipop (alle) 32 point
Spil en runde Tegn og Gæt (I laver selv "spillet") 28 point
Ring til bror eller søster og sig, at du elsker dem (1 person) 60 point
Sig tilfældigt hej til nogle, du kender (1 person) 15 point
Ta' på Bastard Café 17 point
Tag en quiz på nettet – del resultatet på din Facebookside (1 person) 75 point

I alt:


