
Reality. 
 
I Reality skal deltagerne spille seg selv, slik de ville fremstått i en Reality-TV-serie, mens 
spillederen representerer TV-teamet. 
Del ut handout 1, og forklar deltagerne at denne eposten dumpet ned i postkassene deres for 
fire uker siden. Det ene ordet tok det tredje på n4fs forum, og resultatet er at deltagerne nå står 
på Gardermoen, klare til å reise til Tenerife med et TV-team på slep. For hvem takker vel nei 
til en gratis sydenferie? 
 
TV-teamet kommer til å følge deltagerne dag og natt den neste uken, og de forventer seg 
solide forsyninger med materiale som egner seg for TV-programmet deres. Hvis deltagerne er 
for passive, så vil de prøve å dra i gang et eller annet. 
 
Romanse. 
Hvis det er deltagere av begge kjønn, så vil en ferieromanse (eller helst flere) være et absolutt 
krav fra TV-teamet. Hvis alle spillerne er av samme kjønn vil kravet ikke være absolutt, men 
fremdeles til stede. 
 
Konfliktløsning. 
Deltagerne skal beskrive, eventuelt demonstrere, hva de ønsker å gjøre. Den som gjør det 
mest cineastisk, TV-vennlig, vinner. I et hvert fall i ukebladene, og det er det som teller. 
 
Eksempel: To av spillerne gir seg til å sloss med hverandre. 
La deltagerne først beskrive slåsskampen. Intervju deretter hver av deltagerne om 
slåsskampen, som om du var en reporter fra hhv. Se&Nå og Her&Hør. Be også deltagerne 
posere i ulike mer eller mindre kompromitterende stillinger. Fortell deretter deltagerne hva 
som ender opp på forsidene av disse bladene, siden det er det som ender opp på forsiden av 
bladene som er resultatet av slåsskampen. 
 
Poeng: 
For hvert førstesideoppslag får spilleren 5.000,- poeng, eller temmelig nøyaktig hvor mye 
penger denne deltageren får for å reise til Trøgstad sammen med en fotograf for å overlevere 
en bil til personen som har vunnet bilen i det lokale fotballagets årlige lotteri. I spillet regner 
vi med at et førstesideoppslag fører til et slikt oppdrag. 
Den som vinner flest poeng (penger) vinner. 
 
Tilfeldige hendelser: 
Her er en liste over ting som kan inntreffe i løpet av oppholdet: 

- En av deltagerne oppdager at passet er utgått på Gardermoen. Flyselskapet nekter å la 
vedkommende reise uten gyldig pass. 

- Når deltagerne ankommer Tenerife viser det seg at bagasjen til en av deltagerne har 
blitt borte på veien. 

- En mannsperson dukker opp i deltagernes leilighet. Han er for full til å gjøre rede for 
seg. Etter at deltagerne har blitt kvitt personen dukker det opp en guide fra 
reiseselskapet som lurer på om noen har funnet ham. 

- Noen av deltagerne får diare. (Selvfølgelig…) 
- Når de skal reise hjem er flyet 17 timer forsinket, og avgår kl. 03 på natta. 
- Innbrudd i leiligheten. Neste dag finner de gjenstandene som ble stjålet til salgs på det 

lokale markedet. 



Handout 1. 
Emne: Vi søker deltakere til TV program. 
 
 
Hei, hei medlemmer av Arcon :) 
 
Hei, mitt navn er Carolina Hansteen og jobber med å finne folk som vil delta i vårt 
program "Charterfeber" på TV7. I "Charterfeber" følger vi ulike reisegrupper, alt 
fra småbarnsfamilier, vennepar, pensjonister eller vennegjenger fra hjemme i Norge 
til flotte Tenerife. Gruppene reiser hver for seg. Men felles for dem alle er at de 
er selvironiske og tør å være seg selv. Vi er på vår 5 sesong nå og prøver fortsatt 
å vise frem alle personlighetene og karakterene rundt omkring i Norges land. Det er 
også grunnen til at vi tar kontakt med dere. For å vise mangfoldet av Nordmenn som 
reiser til varmere strøk :) 
 
Reisen er allerede i januar, så jeg håper at hvis det er noen interesserte, at man 
tar kontakt igjen så raskt som mulig. 
 
De reisende bestemmer selv hva de vil gjøre på reisen, for vi ønsker at det skal 
være mest mulig likt en "normal" ferie, men vi i crewet kan være behjelpelige om man 
ønsker forslag til aktiviteter. 
Reise og hotell blir dekket av oss :) 
 
Tror du dette kan være interessant for noen hos dere, eller noen andre dere kjenner? 
Ta gjerne kontakt for å få vite mer! :) 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Carolina Hansteen 
 
Ph dir:      +47 985 607 896 
Ph office:  +47 222 109 636 
E-mail: carolina.hansteen@tv7.no 
 
Besøksadresse: Repslagergata 11, 0156 Oslo 
Postadresse: PB 585 Blindern, 0313 Oslo 
 

 


