
Fitness 
 

Når en fitness udøver vil træne i et center har han/hun et øvelses program, der er sammensat af en eller 

flere forskellige øvelser. Hver øvelse er rettet til en speciel del af kroppen fx arme, ben, bryst, mave osv. Til 

en øvelse er tilknyttet en belastning og repetition, samt en instruktion i, hvorledes øvelsen skal udføres. Der 

forskellige typer af programmer, 1) der kan være individuelle programmer, som er udviklet sammen med 

en fitness instruktør, 2) egne programmer eller 3) standard programmer. 

  



Vikingeskibs sejlads 
På Vikingeskibs museet kan man komme ud og sejle med et af deres 3 forskellige vikingeskibe. På hvert skib 

er der et begrænset antal pladser og der skal være 1 eller 2 instruktører afhængig af skibs typen. Der kan på 

den ene skibstype være plads til max 3 børn, som ikke kan deltage i roningen. Der er mulighed for at 

bestille en tur med et skib og et skib kan foretage flere ture på en dag. 

  



Skytteforening   
I en skytte forening findes der flere medlemmer. Der findes medlemmer der er børn eller voksne, samt hele 

familier, afhængig af dette er der forskellige medlemskontingenter. Skytteforeningen vil desuden gerne 

kunne holde styr på, hvor længe de enkelte medlemmer har være i klubben. En af de opgaver, som 

foreningen har, er at registrere de enkelte medlemmers våben og et medlem kan have mere end et våben. 

 

  



Lagerstyring 
I et firma sælger man IT udstyr. Firmaet har et lager af forskelligt IT udstyr (mobiler, pc’er, bærbare, 

skærme mm). Hver del (fx IPhone5 eller HP notebook 630) har sin bestemte plads på lageret, der inddeles i 

rækker og hylder (svarende til systemet i IKEA). Firmaet bestiller varer, der kommer i leveringer. En levering 

kan være i forskellige tilstande/status (undervejs, modtaget, udpakket). Når udstyret udpakkes tildeles det 

et serienummer, samt stilles på den rigtige plads på lageret. 

  



Frisør 
En frisør klipper både mænd, kvinder og børn. Inden for hver kategori findes forskellige klipninger 

afhængigt af hårlængde, opsætning, farvning, div. Behandlinger mm. De tager forskellig tid og har 

forskellige pris. Frisøren har 4 stole og 5 frisører ansat (dvs. 6 frisører med hende selv), dvs. ikke alle ansatte 

er på arbejdet samtidigt. Det er muligt for en kunde at bestille tid evt. hos en bestemt frisør. 

  



Bibliotek 
På et bibliotek kan folk, der er registeret som låner, låne bøger, musik, videoer mm., disse kan være udlånt 

eller hjemme dvs. på biblioteket. De forskellige genstande, der udlånes har forskellige udlånstider, fx har 

nye aktuelle bøger kun 14 dage mens ældre bøger har 1 måned.  Biblioteket kan ligger inde med flere 

eksemplarer af fx bøger af samme forfatter og titel. Biblioteket tilbyder at en låner kan reservere fx en bog, 

hvis der ikke er flere eksemplarer hjemme. Der kan være venteliste til fx en bestemt bog. 

 

 

  



PC-Reparation 
I PC Reparations firmaet ’PC-Rens’ tager de forskellige PCer ind til reparation. Der er mulighed for at få et 

tilbud ved at beskrive egenskaber for PCen (OS, alder, mærke, RAM, HD etc) evt et billede af PCen, samt det 

pågældende problem. Du kan vælge at få din PC repareret. En PC kan derfor være i forskellige tilstande 

under tilbud, inde til reparation, under reparation samt færdig.  

 

 

 


