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Innehåll
1 spelplan, 288 uppgiftskort (144 Aktiva, 144 Passiva), 6 Ja-kort och 6 Nej-kort, spelpengar, 

6 spelpjäser, 1 anteckningsblock, 1 tärning och 3 timglas 

SPelIDÉ
Målet med spelet är att samla så mycket pengar som möjligt 
genom att slå vad om huruvida en spelare kommer att lyckas 
med uppgiften eller inte. Spelaren i tur tjänar också pengar 
genom att utföra uppgiften. Innan spelet börjar bestämmer 
man hur länge man vill spela: en runda på spelplanen eller en 
överenskommen tid (t ex 30 min). Om pengarna tar slut innan 
tiden är uppnådd slutar spelet.

FÖRBeReDelSeR
•  Sortera korten efter Aktiva (rosa) och Passiva 

kort (blå), blanda dem väl och lägg dem i två 
högar mitt på spelplanen.

•  Dela ut ett Ja-kort och ett Nej-kort till alla 
spelarna.

•  Varje spelare får 80:- vid starten (t ex 8 x 10). 
•  Spelarna väljer varsin spelpjäs och ställer den på startrutan 

på spelplanen. 
•  Bestäm speltid (t ex 30 minuter eller en spelplansrunda).
Spelet kan börja!

SPeleTS GånG
Yngsta spelaren börjar. Kasta tärningen och flytta spelpjäsen 
medsols på spelplanen. Beroende på var du landar händer 
följande: 
 
Startfält
Varje gång du passerar Start får du 50:- 
från banken. Du får också ett extrakast 
om du landar på startfältet.  

Aktiva kort
Du ska nu utföra en aktiv uppgift. 
Spelaren till vänster om dig drar ett 
Aktivt kort och läser texten högt. Om 
spelaren i tur är i åldern 8-12 år läses 
både standarduppgiften och junior- 
uppgiften, och barnet får välja vilken 

uppgift hon eller han vill ha. Övriga spelare 
ska nu slå vad om huruvida spelaren 
kommer att klara uppgiften (Ja) eller 
inte (Nej) genom att lägga så mycket 
pengar som man vill satsa tillsammans 
med antingen ett Ja-kort eller ett 
Nej-kort framför sig. 
”Ja” och ”Nej” ska läggas nedvänt mot 
bordet.   Ingen ska veta hur de andra slår 
vad. Hur mycket pengar är dock öppet. 
Spelarna får inte satsa mer än halva sitt 
totala kapital.  

Uppgiften börjar och eventuellt vänds ett eller flera timglas.
-  Du lyckas med uppgiften: du får totala vadslagningssumman. 

Du lyckas inte med uppgiften: du får inga pengar.
-  Spelare som gissade rätt: får behålla sina satsade pengar plus 

lika mycket från banken.
-  Spelare som gissade fel: förlorar sina satsade pengar till 

banken.

Exempel: Spelaren i tur lyckas med uppgiften.  Åke la ett Ja-kort 
samt 20:-. Åke får behålla 20:- plus får 20:- av banken. Lisa la ett 
Nej-kort samt 30:-. Lisa förlorar sina 30:- till banken. Spelaren 
som lyckades med uppgiften får 50:-. Om spelaren i tur inte lyckas 
med uppgiften får han ingenting samt det omvända förhållandet 
gäller för Åke och Lisa. 

Därefter är det nästa spelares tur att kasta tärningen osv.

Passiva kort
Du ska nu utföra en passiv uppgift. Spelaren 
till vänster om dig drar ett kort från Passiv-
högen och samtliga spelare utom du läser 
uppgiften tyst för sig själva. Spelarna slår 
vad enligt instruktionerna under ”Aktiva kort”, 
och därefter läser uppläsaren kortet för dig, 
varefter du omedelbart utför uppgiften. 

ReGleR
8+ 45+3–6
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JA



Fler roliga och underhållande 
spel hittar du på40418 A

1. 80:- till alla spelare vid start.

2. Aktivt fält: Kortet läses högt. Alla spelare utom spelaren i 
tur satsar pengar (högst halva sitt kapital) på om spelaren i 
tur kommer att lyckas eller inte med uppgiften (Ja- eller Nej-
kort nedvänt). Pengarna ligger öppet.

- Du lyckas med uppgiften: du får totala 
vadslagningssumman. Du lyckas inte med uppgiften: du får 
inga pengar.

- Spelare som gissade rätt: får behålla sina satsade pengar 
plus lika mycket från banken.

- Spelare som gissade fel: förlorar sina satsade pengar till 
banken.

3. Passivt fält: Enligt ”Aktivt fält” men kortet läses tyst av alla 
innan vadslagningen sker. Därefter läses kortet högt.

4. Blind vadslagning: Spelaren i tur väljer Aktivt eller Passivt 
kort. Vadslagningen sker innan kortet dras.

ReGleR I koRTheT

Vinster och förluster räknas enligt instruktionerna under 
”Aktiva kort”. Det finns Junioruppgifter också bland Passiva 
kort: spelare mellan 8 och 12 år får välja vilken uppgift hon 
eller han vill ha.  

Blind vadslagning 
Reglerna ovan används också här, men i 
blind vadslagning måste vadslagningen 
göras innan kortet dras. Spelaren i tur får 
bestämma om hon eller han vill ha ett Aktivt 
eller Passivt kort. När alla har satsat läses 
kortet upp. Vinster och förluster räknas enligt 
ovanstående regler. 

Tärningsutmaning
Om du hamnar på detta fält ska du välja en annan 
spelare att utmana. Sedan ska du slå vad om 
vem av er två som kastar det högsta numret med 
tärningen och bestämma hur mycket pengar som 
du vill satsa. Därefter kastar först du och sedan 
din motspelare tärningen. Om du hade rätt vinner du lika 

mycket pengar som du satsade från banken. Om du hade fel 
ger du pengarna du satsade till spelaren du utmanade.  

Pil
Om du hamnar här får du ett omkast. 

SPelSluT och vInnaRe 
Spelet är slut beroende på vad ni har kommit överens om 
eller när pengarna är slut. Alla spelare räknar sina pengar och 
den som har mest pengar är vinnare och en mästare på att slå 
vad! 

oBSeRveRa! 
Det finns tre timglas för tre olika tider: 
15, 30 och 60 sekunder.  Timglasens färg 
på uppgiftskorten visar vilket eller vilka 
timglas som ska användas för vilken 
uppgift!
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5. Tärningsutmaning: Välj en spelare. Välj en insats och slå 
vad om vem som kastar högst siffra. Rätt: du vinner insatsen 
från banken. Fel: du förlorar din insats till motspelaren.

6. Startfält: Få 50:- från banken. 

7. Pil- och startfält: Extraslag.

8. Vinnare: den som har mest pengar vid spelets slut.


