
TA RYGGSEKKEN OG BEGI DEG UT PÅ EVENTYR I VILLMARKA! 
MED HUNDESPANN, PÅ SKI, TIL FOTS, MED KANO OG PÅ SYKKEL TAR DU DEG GJENNOM NORGE 

I JAKT PÅ PLASSMERKER TIL Å SETTE PÅ RYGGSEKKEN OG FOR Å SE VILLE DYR. LES KARTET NØYE 
OG PLANLEGG RUTEN DIN FRA SØR TIL NORD VED HJELP AV TURKORTENE. 

DEN SOM FØRST GREIER Å SE TRE ULIKE DYR OG SETTE ET PLASSMERKE FRA 
HVER REGION PÅ RYGGSEKKEN SIN VINNER!

 
• Sett sammen Norgeskartet og del ut en ryggsekk til hver spiller. 

• Velg hver deres spillebrikke og sett den på Oslo, som er startstedet for eventyret. 

• Bland turkortene godt og del ut 4 kort til hver spiller. 
 Legg dem foran dere på bordet med bildesiden opp. 
 
 Plasser resten av kortene i en bunke midt på bordet  
 der alle når dem. Med reisemåten ned. 

• Sorter plassmerkene etter stedsnavnet og legg dem 
 på respektive sted på kartet. På hvert plassmerkested 
 skal det ligge to plassmerker.

• Bland villmarkskortene godt og legg haugen på 
 bordet med bildesiden opp. 

• Den yngste spilleren begynner!

FORBEREDELSER

INNHOLD: 
Spillebrett i 5 deler,
 54 turkort, 4 spille-

brikker, 4 ryggsekker, 
30 plassmerker og 

36 villmarkskort

FRA 6 ÅR   2–4 SPILLERE

V I L LMARK SKORT



 
Du kan reise med hundeslede, ski, kano, sykkel og til fots – helt avhengig av hvilke turkort 
du har og hvilken reisevei som ligger foran deg på kartet. Norge er langt, så dere må kanskje 
hjelpe hverandre og flytte hverandres spillebrikker iblant. 

Du som begynner legger ut så mange av turkortene dine som du kan, som følger ruten du 
tenker deg. De må stemme overens med turruten foran deg på kartet. Så hvis du f.eks. har 
disse turkortene: 

 
Kartet er inndelt i ulike regioner. Det er oransje, gule, lilla, røde og blå regioner. 
I hver region er det steder som er merket med stjerner. 

 
Alternativ 1

Hvis du ikke har et turkort som stemmer overens med turveien foran deg når det er din tur, 
kan du ta 1 nytt turkort fra bunken. 

Kan du legge ut det nye turkortet? Da legger du det ut, og deretter går turen til neste spiller.

Passer ikke det nye turkortet? Da kommer du ikke videre i dette trekket, men blir stående der 
du er. Du kan velge å kaste det kortet du nettopp trakk, eller så kan du kaste et av dine gamle. 
Avslutt trekket med 4 kort foran deg. Turen går videre til neste spiller.

 
Alternativ 2

Hvis turkortene dine er helt feil med tanke på reiseruten foran deg, kan du velge å kaste alle 
turkortene dine og ta opp 4 nye. Hvis du kan flytte nå, gjør du det. Hvis ikke er din tur over.
Avslutt trekket med 4 kort foran deg. Turen går videre til neste spiller.

... så kan du flytte hele veien fra Oslo til Gutulia eller helt til Gressåmoen. 

Du kan kanskje legge ut alle 4 kortene dine, eller så kan du legge ut 3, 2 eller bare 1. 

Legg de brukte turkortene dine med bildesiden ned ved siden av kortbunken på bordet. 
Ta så mange nye kort fra bunken som du trenger. Du skal alltid avslutte trekket ditt med 
4 turkort foran deg. 

Når du kommer til et sånt sted er din tur over. Ta ett plassmerke og 
sett det fast på ryggsekken din. Merkene hjelper deg å ha kontroll på 
hvilke regioner du har besøkt. Så snart du har et plassmerke fra en 
region, kan du begi deg til neste region. Du kan besøke stedene og 
regionene i hvilken rekkefølge du ønsker. 

. . . tar spilleren til venstre for deg et villmarkskort. På hvert villmarks-
kort er det 3 villmarkstips. Du velger 1, 2 eller 3, og det tipset leser 
naboen din for deg. Forsøk å huske villmarkstipset, man vet aldri når 
det kan komme til nytte. Men ikke nok med det. Naboen leser også 
hva Lars sier at du skal gjøre. Skal du gå videre, stå over et kast, flytte 
en motspiller eller noe annet? Spennende! 

Husk at det kun finnes 2 plassmerker ved hvert plassmerkested. Hvis du kommer som tredje 
eller fjerde spiller, er det ingen plassmerker igjen på det stedet, og da må du begi deg til et 
annet plassmerkested i regionen. Så planlegg ruten din godt og forsøk å være raskere enn 
motspillerne dine! Du får bare ta ett plassmerke fra hvert sted. Ellers er det ikke nok til alle 
spillere. 

Når du kommer til et sted som dette:  

Det er spennende å se ville dyr når man er ute i villmarken. Det er i alt fire ulike dyr på 
villmarkskortene – ett på hvert kort. Du skal samle 3 ulike dyr. Så når motspilleren har lest 
kortet for deg, ser du etter om du allerede har det dyret foran deg på bordet. 
 
• Har du det, legger motspilleren kortet underst i bunken med villmarkskort.
• Har du ikke det dyret fra før, kan du beholde kortet og legger det foran deg på bordet. 

Du stanser alltid på villmarksstedene og hører på villmarkstipset. Også selv om du allerede 
har samlet 3 ulike dyr.

BEGYNN Å SPILLE! PLASSMERKER

LARS’ VILLMARKSSTEDER

TRE VILLE DYR

HAR DU IKKE NOE TURKORT SOM PASSER?
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Vil dere spille kortere, kan dere nøye dere med å samle 2 ulike dyr. 

 
Den som først greier å fylle ryggsekken sin med et plassmerke fra hver region OG har tre 
ulike dyr foran seg på bordet vinner. Gratulerer, du er en ekte villmarksmenneske – akkurat 
som Lars Monsen!

KORTERE SPILLETID?

HVEM VINNER?

 
For å bli en like dyktig kartleser som Lars, gjelder det å øve! Prøv å lære deg alle steder på 
kartet. Hvor bor du? Hvilke steder har du besøkt? Hvor ville du ha reist? 

HUSK AT!

”Ingenting er bedre enn å være på tur i skog og fjell! Fyre bål, steike fisk, 

krype i soveposen under en gnistrende stjernehimmel, med hunden 

ved siden av! Naturen behandler alle likt, uansett hvilken bakgrunn man 

har. Med riktig kunnskap stiger gleden. 

Ta steget ut i villmarka -- god tur!”


