
Toon 2012

OL

Fase 1: At komme til London

Alt er optaget. Alt. Fly, tog, skib, løbehjul,… Incredible speed vil nok bringe en frem til en trafikprop på

motorring 3. Alle veje fører til Rom – men det var i 1960, Ol var der.

Fase 2: Den olympiske ild. Dæk den tæt. Meget tæt. Rig mulighed for at tage fejl af de olympiske cigaretter,

de olympiske skovbrande, de olympiske spejdere, …

Fase 3: Åbningsceremonien. Kan de skaffe et interview med James Bond og dronningen? I luften? Bond er

skrap - han skyder først og spørger slet ikke. Men han kan jo nok distraheres af en blondine.

Tilbagevendende gags: Opvisnings-sport: Alt, der ligner sport, samler omgående dommere, tribuner og

15.000 tilskuere.

Sikkerhed: Alt hvad der kan opfattes som et våben bliver konfiskeret af store næsehorn. De fleste af dem har

stadig hellebarderne, de brugte i Robin Hood. Men hvis man først selv bliver konfiskeret, er der nok god

mulighed for at forsyne sig med diverse godter.

4. Udfordring: Guldfireren er alt for tung. Den skulle nok ikke have været af ægte guld, og de to bevæbnede

vagter i forenden og bagenden hjælper heller ikke. Skaf en ny båd. Dannebrog ligger evt nede i havnen.

5. Afsløring: OL i London er bare et dække for det rigtige OL, der foregår på en lille ø ved Hebriderne af

sikkerhedshensyn.  Da der ikke er nogen der ved det, kan man nemt vinde medaljer der. Hvis man ellers kan

finde Hebriderne. Man vil nok først finde Hebræerne, hybriderne og hæmoriderne.

6. Skaf medaljer! Redaktørerne ringer. Danmark skal have flere medaljer. Koste hvad det vil! Kan de skaffe

dem? Evt hos bageren – bortset fra at de britiske betjente også konfiskerer kager – det er jo kastevåben i

Toon.

7. Hele den danske lejr ligger syg på grund af madforgiftning – dårlige wienerbrød. Men der er stadig fire

discipliner tilbage. Kan vore helte træde til og redde nationens ære?

Gakkede gangarter. Demonstrer gangarten!

Forhindringsløb. Forhindringer: vandgrav med hajer og miner, mur med bevæbnede vagter (flere næsehorn,

borgmur), og spejdere der er ved at følge gamle damer over vejen.

Fårehyrdning: Gen alle fårene sammen og få dem til at lave tre-får-høj pyramide.

Ridebanespringning: Hestene har også fået wienerbrød, så man må improvisere.. Hypnose? Hestehaler?

Trehjulede cykler?


