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Turen med holdet 

 

 

Opgaven:  

Der skal designes en tur og et tilhørende budget for et hold der skal et sted 

hen f.eks. en fodboldturnering, træningslejr, spejderlejr, med 

pensionsklubben til bridge-turnering eller andet – her er det kun fantasien der sætter 

grænser. 

Man må selv vælge hvor man vil tage hen - skal det være træningslejr i Italien, Spanien, eller 

spejderlejr i Holland?  Man bestemmer også selv om det skal være et sportshold, spejderlejr eller en 

meget stor familie arrangement eller vennerne der er på tur for at se Liverpool spille eller modeugen 

i Paris.  

Antallet af deltagere bestemmer man også selv samt også hvor stort et budgettet man vil lægge. Det 

er ligeledes op til en selv hvornår man vil afsted – det afhænger muligvis af det man skal lave. 

 

Hvor lang tid har man: ca. 4 lektioner. 

 

Krav til opgaven: 

 Stil et budget op i excel. Budgettet skal dække: 

o Transport omkostninger (fly, bus, tog eller andet) 

o Omkostninger til bolig (hotel, skole, indkvartering hos værtsfamilie) 

o Omkostninger til mad (anslået) 

o Omkostninger til aktiviteter. 

 Vigtigt: Man skal kunne ændre antallet af deltagere og automatisk skal jeres excel opdatere 

sig. Dvs. at der skal være et felt hvor antallet af deltagere står.  

 Hvis man er i udlandet skal man have styr på fremmed valuta og finde en kurs. Denne kan 

ligeledes også indgå dynamisk i jeres excel men ikke et krav. 

 Det skal være muligt at se de samlede udgifter og udgifterne pr deltager. 

 HUSK: links til de ting i finder (hoteller, flybilletter – de kan nemt forsvinde dog mm.) 
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Hvordan kan ens excel opbygges: 

Nedenfor ses et bud på hvordan man kan opbygge det 

 

 

Læg mærke til hvordan der henvises til feltet med antallet af deltagere B20. Hvis man bruger B20 i 

sine udregninger vil alle udregningerne tilpasses hvis man skriver et nyt tal ind i stedet for 20 f.eks. 

21. 

 

HUSK at excellen ovenfor blot er et bud på hvordan man kunne stille det op. 

 

 

=D10*B2 

=sum(F10:F12) 

 

=D20*B5 
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