Spelvarianter och tips
- Ändra spelslutet. För att det ska vara rättvist ska alla tävlande ha chansen att
få lika många frågor. Om till exempel spelaren på bana nummer ett passerar
mållinjen först ska spelarna på bana två till och med sex få chansen att slå med
tärningen en gång till och svara på en fråga. Däremot om spelaren på den
yttersta banan passerar mållinjen först har han/hon vunnit för då har alla spelarna
fått lika många frågor. Passerar två eller flera spelare mållinjen under samma
spelomgång är det den spelaren som kom längst över mållinjen som vann.
Går det fortfarande inte att urskilja en vinnare blir det utslagsfrågor som får
avgöra vem som blir segraren.
- Välj att spela två eller flera varv innan segraren koras.
- Det finns också en sprintsträcka (blåfärgad) som ett alternativ till att tävla ett
helt varv. Starta bakom den alternativa startlinjen (Snabbstart) och spela sedan
som vanligt, förutom att svarar en spelare rätt flyttar den bara spelpjäsen ett
steg framåt i de blå fälten. I den här spelformen måste en spelare svara rätt på
sex frågor, varken mer eller mindre, för att vinna spelet vilket gör att slumpen
spelar mindre roll för spelets utgång. För att det ska vara rättvist ska alla tävlande
ha chansen att få lika många frågor. Om till exempel spelaren på bana nummer
ett passerar mållinjen först ska spelarna på bana två till och med sex få chansen
att slå med tärningen en gång till och svara på en fråga. Däremot om spelaren
på den yttersta banan passerar mållinjen först har han/hon vunnit för då har alla
spelarna fått lika många frågor. På det här sättet är det den spelaren som svarar
rätt på flest frågor som vinner.
- Använd bara frågekorten och inte spelplan eller tärning (t ex under en resa).
Låt motspelaren välja ett nummer på en fråga. Vid rätt svar behåller spelaren
kortet och turen går över till nästa spelare. Vid fel svar går turen över direkt.
Bestäm i förväg hur många kort som behövs för vinst eller spela under en viss
tid och se vem som har fått flest kort.
- Vid lagspel, bestäm innan om det ska vara tillåtet att diskutera frågan inom
laget eller om turen att svara ska växla inom laget.
- Bestäm gärna hur exakta svaren måste vara innan spelet börjar.
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Spelregler

Spelregler - Vinnarskalle
För 2-6 enskilda spelare – eller fler spelare vid lagspel
Ålder: 10 till 99 år
Speltid: Ca 30 minuter

Innehåll:
450 kort med 2 700 frågor och svar
1 spelplan
6 spelpjäser
1 tärning
Spelregler

Spelidé
Vinnarskalle är ett frågespel för hela familjen. Spelet innehåller 2 700 frågor varav
alla är sportrelaterade med varierande svårighetsgrad.

Förberedelser
Börja med att blanda frågekorten och att varje spelare tar en bunt kort var.
Placera korten på bordet med frågorna uppåt. Välj sedan varsin spelpjäs och slå
med tärningen för att se vilken löparbana den ska placeras på. Antalet prickar på
tärningen motsvarar numret på löparbanan där spelfiguren ska placeras, bakom
start & mållinjen. Är en löparbana redan upptagen får spelaren fortsätta att slå
med tärningen tills den visar antalet prickar som motsvarar en ledig löparbana.

Spelet på banan
Spelaren som har löparbanan med lägst nummer börjar med att slå med tärningen. Motspelaren till vänster läser upp frågan som motsvarar antalet prickar på
tärningen.
Svarar du rätt – slå då igen med tärningen. Den här gången flyttar du din spelpjäs lika många steg som tärningen visar prickar. Turen går sedan över till nästa
spelare. Turordningen är att spelaren på löparbanan med lägst nummer börjar,
sedan går det i nummerordning uppåt.
Svarar du fel – eller kan du inte svara på frågan är ditt speldrag avslutat och turen
går över till nästa spelare. Turordningen är att spelaren på löparbanan med lägst
nummer börjar, sedan går det i nummerordning uppåt.

Vinnare
Den spelare som passerar mållinjen först har vunnit, oavsett vilken bana spelaren
har och om de andra spelarna inte har fått chansen att svara på lika många
frågor. Sportens värld är inte alltid rättvis och ibland är det turen och små
marginaler som avgör. Det är därför fördelaktigt att ha en löparbana med så lågt
nummer som möjligt.

LÅT BÄSTE SPORTNÖRD VINNA!!

