
GUINNESS WORLD RECORDS® Spillet
Guinness World Record tester dine kunnskaper om 
forskjellige ville, usannsynlige og utrolige verdensrekorder – 
og få din sjanse til å vise hva du er god for!

•  Spillbrett
•  5 spillerbrikker
•  1 terning
•  150 spørsmålskort
•  20 utfordringskort
•  1 bordtennisball
•  Poengblokk
•  Instruksjoner
•  Regler

• Skjeer
• Glass
• Mynte
• 50 cl PET-flaske
• Sokk
• Kortstokk (eller bruk spillets spørsmålskort)
• Binders
• A4-papir

Spørsmålskort

På den ene siden finnes et bilde på den 
fantastiske rekorden og på den andre 
siden en beskrivelse av rekorden og fire 
relaterte spørsmål.  

Utfordringskort

30 sekunder (oransje kort)
Hvor mange klarer du på 30 sekunder? 

Best tid (lilla kort)   
Hvor raskt kan du gjennomføre utfordringen? 

•  Minimumskravene for utfordringene er tilpasset for å passe spillsituasjonen og aldersgrensen på 8 år. De motsvarer altså ikke den aktuelle verdensrekorden. 
•  Les mer om de forskjellige rekordene på www.guinnessworldrecords.com. 
•  Vil du forsøke å slå en eksisterende rekord eller sette en ny? Gå in på www.guinnessworldrecords.com og melde deg på!
•  Alle rekorder må godkjennes av GUINNESS WORLD RECORDS. De trenger et adekvat bevis på den aktuelle prestasjonen for å kunne godkjenne den. 
•  Tenk på at rekorder er ferskvare og endrer seg raskt. Mennesker verden over forsøker hele tiden å slå og sette nye rekorder!

Rekordmorsomt spill

NO



Kom deg rundt spillbrettet ved å kaste terningen og besvare spørsmål om mange 
ville og usannsynlige verdensrekorder. Hver gang du klarer en utfordring får du 
utfordringskortet og den som først har med seg tre utfordringskort forbi startfeltet 
vinner. Men ingenting er sikkert – dine medspillere kan utfordre dine kort og ta dine 
utfordringskort. Så du ønsker å klare utfordringene med så mange poeng som mulig!  

• Finn frem en form for tidtager (f.ex. en smartphone) som helst viser 
hundredels sekunder.

• Skriv deltagernes navn i poengblokken.
• Velg hver deres spillerbrikke og sett dem på startfeltet på spillbrettet.
• Del spørsmålskortene i to bunker og legg bunkene på feltene på 

spillbrettet med teksten ned. 
• Antallet utfordringskort varierer med hvor mange spillere dere er. Enten 

kan dere velge ut de utfordringene som passer for de aktuelle spillerne 
eller så utfordrer dere selv og får utfordringene tilfeldig. 

2 spillere: 3 kort Best tid + 3 kort 30 sekunder

3 spillere: 5 kort Best tid + 5 kort 30 sekunder

4 spillere: 7 kort Best tid + 7 kort 30 sekunder

5 spillere: 9 kort Best tid + 9 kort 30 sekunder

  

Legg de oransje utfordringskortene på feltet sitt og de lilla på sitt med teksten ned.
Les gjerne i instruksjonsheftet om hvordan de utfordringene dere valgte ut skal 
gjennomføres så alle er forberedt.

• Finn frem tilbehøret til de utfordringene dere velger. Har dere ikke alt 
tilbehøret hjemme legger dere bare den eller de utfordringene til side.

Den yngste spilleren begynner. Kast terningen og flytt din spillerbrikke så mange felt 
som terningen viser (1-4 felt). Om terningen viser en lilla eller oransje utfordring flytter 
du din brikke til den første utfordringen med denne fargen.

Spørsmålsfelt
Den som sitter til venstre for deg tar det øverste spørsmålskortet fra en av bunkene og 
leser overskriften. Vis frem bildet til alle spillerne så de har klart for seg hva rekorden 
går ut på. Begynn å lese innledningen (uansett hvilket spørsmål som senere skal leses) 
og så det spørsmålet som stemmer med det aktuelle tallet på terningen. Svarer du feil 
går turen til neste spiller. Svarer du riktig får du beholde kortet. Legg det foran deg 
med teksten ned. Turen går til neste spiller. Når du har samlet 3 spørsmålskort kan du 
bytte inn dem for å hoppe direkt til nærmeste utfordringskort og prøve en utfordring.

Utfordringsfelt
Du kan havne på et utfordringsfelt på 3 måter:

• Ved å kaste et tall med terningen og så havne på det nærmeste 
utfordringsfeltet

• Ved å få en utfordring på terningen og så flytte frem til nærmeste riktige 
utfordringsfelt

• Ved å begynne turen din med å bytte 3 spørsmålskort mot ett 
utfordringsforsøk. Flytt frem til neste utfordringsfelt. Nå kaster du altså 
ikke terningen.

Hva velger du?
• Du kan ta ett utfordringskort i riktig farge fra spillbrettet. Klarer du 

utfordringen får du beholde utfordringskortet.
• Du kan utfordre en annen spillers rekord. Lykkes du med å få flere poeng 

enn denne spilleren blir utfordringskortet ditt. Om du får færre poeng får 
motspilleren beholde utfordringskortet.

Om det går tomt for utfordringskort på spillbrettet har dere ikke lenger noe valg, da 
må dere utfordre hverandre. Ha deres utfordringskort synlig foran dere på bordet slik 
at det er enkelt for motstanderne å se hvilke rekorder dere har.

Les utfordringen opp høyt. Om det er uklart hvordan utfordringen skal gjennomføres, 
les da i instruksjonsheftet igjen. (Søk også på nettet etter rekorden som utfordringen 
er basert på. Det finnes videoklipp og bilder som viser hvordan det skal gjennomføres.) 
Utfordringene gjennomføres individuelt. Spilleren som gjennomfører utfordringene 
får ta pauser under en utfordring men klokken fortsetter å tikke. 

Spilleren til venstre for deg er klar med tidtageren. Si NÅ når rekorden begynner og 
STOPP når du er ferdig. Skriv tiden på poengblokken om du klarte utfordringen. Om 
du ikke klarte utfordringen legger du kortet tilbake nederst i bunken uten å skrive ned 
resultatet på poengblokken. Om du utfordret en annen spiller og fikk dårligere resultat 
får han/hun beholde sitt utfordringskort. Da skriver dere heller ikke ned resultatet på 
poengblokken. Turen går videre til neste spiller.
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Den som samler 3 utfordringskort og lykkes med å komme seg til, eller forbi,  
startfeltet først vinner!


