
Vattenröret - Instruktioner av station 
 
Uppläggning av stationen 
 
Pumpa upp en pool och fyll den med vatten. Lägg eventuellt en presenning under poolen. 
Lägg cirka 40 muggar i poolen med två olika färger. Lägg en rockring på varje sida om 
poolen och därefter röret i rockringen.  
 
 
Utförande 
 
Vattenrörets botten ska hela tiden finnas i rockringen. Det är ok att luta röret utanför 
rockringen. Några hämtar vatten ur muggarna bestäm vilket lag som använder vilken färg på 
muggarna. När man har hämtat vatten häller man i vattent i toppen av röret och fyller det. 
Man får springa och hämta vatten hur många gånger man vill och hur många som helst får 
hämta vatten. När vattnet börjar fyllas på i röret så kommer det att börja rinna ut på sidorna 
där det finns hål. De tävlande måste då hålla för hålen för att hindra vattnet för att rinna ut. 
När signalen går så måste någon av er funktionärer hålla i röret, alla tävlande släpper då 
röret, ni ser vilken poäng laget får genom att kolla från vilket hål vattnet rinner ut. Man räknar 
uppifrån så det hål som är närmast toppen där det rinner vatten de poängen får laget.  
 
Alla deltagare som hämtar vatten måste ta av sig skorna för att undvika hål i bassängen.  
 
 
Poängfördelning 
 
Eleverna fyller på med vatten under hela stationen. När slutsignalen ljuder tar ledaren tag i 
röret och ställer den rak. Sedan tittar man från vilket hål vattnet rinner ut, sedan läser man 
av längst med poängmarkeringen. Är vattnet ända upp till kanten när slutsignalen ljuder så 
får laget 100 poäng. När slutsignalen ljuder så gäller det att vara snabb, vattnet rinner 
snabbt ut och man har bara ett par sekunder på sig att se vilken poäng laget får.  
 
OBS: Det är ok att gå i poolen för att hämta muggar men försök att inte få för många 
badande i poolen. Om eleverna når muggarna ändå så behöver de inte gå i eller om en 
ledare ser till att det går att nå muggarna från kanten.  
 
 
Material för två stationer 
 
En pool 
Två långa rör med hål och poängmarkering.  
Cirka 40 muggar.  
2 st rockringar. 
Tillgång till vatten. 
Pump för att blåsa upp poolen.  
Ev presenning under poolen.  


