
VÄLKOMMEN TILL RESAN! SPELREGLER FÖR 2–4 DELTAGARE FRÅN 5 ÅR
Res med flyg, bil, tåg, båt och cykel genom de nordiska länderna. Planlägg rutten med hjälp 
av spelets färdkort och resvägarna framför er på kartan. Välj smartaste vägen till en ort i varje drag. 
Samla ett vykort i varje land. Ta snabbaste vägen tillbaka till startorten. Den som först återvänder 
hem med 5 vykort i resväskan vinner. Trevlig resa! 

Innehåll: Spelplan i fyra delar, 48 färdkort, 12 Visste du att-kort, 4 spelpjäser, 
startmarker, 4 resväskor, 51 vykort och spelregler.

SPELFÖRBEREDELSER: 

 Sätt samman delarna till spelplanen. Dela ut varsin resväska.  Välj varsin spelpjäs och 
 tag startmarkern i samma färg. 

 Blanda färdkorten noga. Dela ut fyra kort till varje spelare. Lägg korten framför er med 
 bildsidan upp. Resterande färdkort läggs i en hög, där alla kan nå att ta kort (bildsidan ner). 

 På varje ort markerad med stjärna finns vykort att hämta. Sortera vykorten och lägg dem 
 utanför spelplanen. Utse en turistansvarig som får dela ut vykorten under spelets gång.  

 Sortera ”Visste du att”-korten landsvis. Lägg korten utanför spelplanen.

VÄLJ STARTORT!
Starta från valfri, vykortslös ort i Norden. Lägg en rund startmarker i din färg på orten du väljer 
(markern ligger kvar under spelets gång). Ställ din spelpjäs ovanpå markern. 

RESTIPS! 
Studera dina fyra färdkort när du väljer startort! Har du 2 båtkort och 2 tågkort vid spelstart? 
Då är Köpenhamn en lämplig startort för din resa. Har du inga båt- eller flygkort? Undvik att starta 
från Island. Markera startorten med markern i din färg. Flera spelare kan börja RESAN från samma ort. 

SPELSTART! 
Ställ era spelpjäser på startorten för era resor. Yngst får börja spela! 

ETT SPELDRAG! 
Spela 1 färdkort per drag. Kortet måste matcha resvägen framför dig på kartan. Flytta din spelpjäs längs 
resvägen till nästa ort. Lägg det använda färdkort med bildsidan upp bredvid korthögen. Dra 1 nytt färdkort 
ur högen. Avsluta alltid draget med 4 kort framför dig. 

Saknar du lämpliga färdkort i ditt drag? Då får du dra 1 nytt färdkort ur högen. Passar det nya kortet 
på resrutten? Då får du flytta din spelpjäs till nästa ort längs rutten. Lägg undan det använda kortet. 
Funkade inte det nya färdkortet heller? Då får din spelpjäs stå kvar. Lämna tillbaka ett av dina färdkort 
(valfritt vilket). Avsluta draget med 4 kort framför dig. Turen går över till nästa spelare.

Har du kortet med alla fem färdsätten? Vilken tur! Använd kortet som ett vanligt färdkort.  
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DETTA HÄNDER UNDER RESANS GÅNG:
HÄMTA VYKORT
Besök länder och vykortsorter i valfri ordning. När du kommer till en ort som är markerad med 
en stjärna, ber du spelets turistansvarige om ett vykort från orten. Lägg vykortet du får på din resväska. 
Vykorten hjälper dig att hålla koll på vilka länder du har besökt. Så fort du har 1 vykort från ett land, 
kan resan gå vidare till nästa land. Det finns bara 51 vykort (17x3 stycken).  
Så är ni fyra som spelar gäller det att vara både snabb och smart.  
Hinner dina medspelare före tar vykorten slut och du måste  
planera om din färdväg. 

LÄS OM LANDET (VALFRITT)
VISSTE DU ATT-kortet innehåller fakta och påståenden om länderna 
i RESAN. Läs gärna en rad tillsammans när barnen reser in i ett nytt land.

SÄG HEJ DÅ (VALFRITT)
Varje gång du reser ut ur ett land, ska du ropa ”hej då” på landets språk.  
I Norge: ”Ha det” I Danmark: “Farvel” I Finland: ”Heippa” I Island: ”Bless, bless”

VEM VINNER?
För att vinna krävs 1 vykort från varje land, totalt 5 stycken. Spelet avbryts så fort en spelare med vykort från fem 
länder återvänder till ”sin” startstad. Nu ska spelaren visa upp sina vykort och berätta var hen har varit. (Sist i 
regelhäftet ligger fakta om utvalda resmål och vykort.) Med ett vykort från varje land blir hen RESANS vinnare! 

SEVÄRDHETER PÅ RESAN: 
I SVERIGE:
Malmö – bron till Danmark: Från Malmö kan du åka bil och tåg över Öresundsbron till grannlandet 
Danmark. Gränna – polkagris: Från Gränna kommer ”Polkagrisen”, en röd-vitrandig karamell som görs 
på socker och vatten. Stockholm – slottet: I Sverige huvudstad ligger det kungliga slottet. Härinne arbetar 
det svenska kungaparet. Sälen – åka skidor: Sälen är en av Sveriges vintersportorter. Här finns massor 
av skidbackar och spår i snön.  Arjeplog – klappa ren: Längst upp i norra Sverige lever samerna. 
Renen är deras husdjur som betar fritt på fjället.

I FINLAND:
Rovaniemi – Tomten: Tomten har sin verkstad i staden Rovaniemi som ligger ända uppe vid polcirkeln. 
Många barn kommer till Finland för att hälsa på honom. Tampere - bastu: Många finländare badar 
bastu minst en gång i veckan och året om. Det är en tradition som har funnits i vårt land i nästan tusen år.
Helsingfors – spårvagn: I Helsingfors kan du åka spårvagn runt om i staden. Spårnätet är 71 kilometer långt.  

I NORGE:
Oslo – backhoppning: Holmenkollen i Oslo är världens äldsta tävlingsplats för backhoppning.  
Här har Norge arrangerat tävlingar sedan 1892. Bergen – paraply: Bergen är Norges näst största stad 
och en av Europas regnigaste. Regnar som mest gör det i september. Tromsö – norrsken: Norrsken är en 
sorts naturlig ljusshow som bara kan ses högt upp i norr.  Till Tromsö kan man åka mitt i vintern och titta på 
ljusfenomenet. Bodö – valar: På valsafari får du massor av frisk luft och kan se simmande valar 
som är lika stora som båten.

I DANMARK:
Köpenhamn – karusell: Mitt i Köpenhamn ligger Danmarks mest berömda nöjesfält.  Esbjerg – sandstränder: 
Sandstränder finns det mängder av i Danmark. Var du än bor, är det aldrig längre än fem mil till havet och ett 
härligt dopp. Århus - glass: Ta en paus i Århus och ät en smaskig glass.

PÅ ISLAND:
Reykjavik – vulkan: Island trycktes upp ur havet efter ett vulkanutbrott för miljoner år sedan. 
Det finns fortfarande levande vulkaner på ön. Höfn - Islandshäst: Islandshästen är en av 
världens äldsta hästraser. Den är liten men jättestark, och betar fritt i stora flockar på ön.


