
SPILLEREGLER

2-6 spillere 
5+

INNHOLD 
Spillebrett, 1 terning, 2 puslespill, 3 nøkler, 1 bordtennisball,  1 grottevegg,  
16 gymkort, 20 fargebrikker, 3 spillebrikker, 3 poengmarkører samt regler.

KORT OM SPILLET
Kast terningen, flytt spillebrikken rundt på spillebrettet og utfør de oppdra-
gene rutene viser. Klarer dere oppdragene, får dere poeng og flytter markøren 
opp i poengstigen. Den spilleren, eller det laget som kommer først opp til 
pokalen vinner!



OPPDRAG SOM SKAL UTFØRES ULIKT,   
AVHENGIG AV HVOR MANGE SPILLERE DERE ER

Spiller dere med lag?
I enkelte oppdrag samarbeider dere to og to 
innenfor laget, og i andre oppgaver er det alle 
på laget som utfører oppgaven. 

Er dere to spillere?
• Kast terningen på nytt, for Balanse og  
smidighet utgår. (Hvis dere vil, må dere gjerne 
prøve å utføre oppdraget med 1 person.) 

• I stedet for å gå trillebår, skal dere   
«Stå på ett ben»

Er dere tre spillere?
Den spilleren som har havnet på et oppdrag 
som krever at en medspiller hjelper til, skal 
alltid velge den spilleren som ligger sist i 
poengstigen. Er det likt, velger du valgfri 
medspiller. 

HVA SKJER PÅ RUTENE?

Balanse og smidighet
Trekk ett treningskort av 
gangen og hold disse  
mellom dere akkurat slik 
bildene på kortet viser. 
Hvor mange kort greier 
dere å holde sammen 
samtidig, uten at dere mister noen? Husk å 
blande kortene litt nå og da! 

FORBEREDELSER
• Hvis dere er to eller tre deltakere, spiller dere hver for dere 

• Er dere fire spillere eller flere, deler dere    
dere inn i to lag
• Legg spillebrettet på bordet og legg en 
brikke under hver poengstige. Den midtre 
stigen brukes bare når dere er tre spillere

• Bland øvelseskortene og fargebrikkene før    
hver spilleomgang. Legg de to bunkene ved siden   
av spillebrettet med bildesiden ned

• Ta steinveggen forsiktig fra hverandre. Sett den sammen  
slik bildet viser og sett den på bordet

• Løsne forsiktig en nøkkel og legg den ved siden av spillebrettet

• Løsne puslespillbrikkene forsiktig og oppbevar de to puslespille 
hver for seg

• Velg spillebrikke og sett den på valgfritt hjørnefelt på   
spillebrettet

• Den yngste spilleren begynner. Han eller hun kaster   
terningen og flytter det antallet steg terningen viser.   
Turen går med urviseren

• Dere trenger et tidsur (telefon, kjøkkentimer eller liknende)

øvelseskortene fargebrikker



To lag
Laget som havner på ruten bestemmer hvilke 
lagmedlemmer som skal konkurrere. 

Poeng: Greier dere fire kort, får laget 1 poeng og 
2 poeng dersom dere greier flere.

Tre spillere 
Spilleren som står på ruten velger den med- 
spilleren som ligger nederst i poengstigen 
som medhjelper. Er det likt, velger du valgfri 
medspiller.

Poeng: Greier dere fire kort, får spiller og med-
hjelper 1 poeng hver og 2 poeng dersom dere 
greier flere.

To spillere
Kast på nytt og flytt til ny rute. Alternativt:  
Hvor mange treningskort greier du å utføre 
selv? 

Poeng: Du får 2 poeng dersom du greier tre til  
fire kort, og hele 4 poeng dersom du greier flere. 

Ikke glem å flytte markørene deres på poengstigen. 

Sikt og blås
Ta bordtennisballen og legg 
den på gulvet ca. 2 meter fra 
grotteveggen. Dere/du har 
tre forsøk på å blåse bord-
tennisballen gjennom hullet 
i grotteveggen. For hver nytt 
forsøk må du begynne fra 
startpunktet. Hvis dere spiller på lag, må alle 
på laget blåse én gang, er dere to på laget,  
kan en spiller blåse to ganger.

Poeng: Utført oppdrag gir 1 poeng.

Ikke glem å flytte markørene deres på poengstigen.

Tid for puslespill
Ta fram de to puslespillene  
og legg alle brikkene  
opp-ned foran dere. Pass  
på at dere ikke blander de  
to puslespillene. 

To lag
Lagene gjør seg klar og begynner å legge 
puslespill samtidig. Alle på laget hjelper til.

Tre spillere 
Spilleren som står på ruten velger den 

medspilleren som ligger nederst i poeng- 
stigen. Er det likt, velger du valgfri motstander.  

Poeng: Raskeste lag eller spiller får 1 poeng.

Ikke glem å flytte markørene deres på poengstigen.

Memorere farger
Legg ut alle fargebrikkene i 
en lang rekke (eller to rekker 
hvis det er begrenset plass) 
med bildesiden opp. Sett 
tidsuret på 30 sekunder  
og trykk på start. 

De konkurrerende har nå 30 sekunder på  
seg til å memorere brikkenes farger i riktig 
rekkefølge. Når tiden er ute, snus brikkene  
slik at fargebildene ligger vendt mot bordet.

Spilleren som står for tur sier den første fargen 
og snur kortet for å se at det er riktig, deretter 
er det neste spillers tur til å si en farge, osv. 
Spiller dere med lag, konkurrerer dere én og 
én. Hvis noen sier feil, er spilleren ute av  
konkurransen. Et lag kan fortsatt vinne så 
lenge det er spillere igjen på laget.   
Lagkamerater får ikke hjelpe hverandre.

Poeng: Den som holder ut lengst i fargekonkur-
ransen vinner. Hvis begge lag eller flere spillere 
har svart riktig helt til det er slutt på fargekort, 
får dere 1 poeng vei.  

Ikke glem å flytte markørene deres på poengstigen.

Gjemme nøkkel
Du eller hele laget som står 
på ruten snur dere og holder 
for øynene. En på motstan-
derlaget/motspiller gjemmer 
nå nøkkelen et sted på sin 
kropp. For eksempel i hån-
den, under armen, mellom knærne, i baklom-
men, i hetten, i sokken osv. Når det er klart, 
kan dere snu dere igjen. Du/dere kan gjette  
tre ganger på hvor nøkkelen er.

OBS! Du må ikke si f.eks. på bena eller på over-
kroppen – du må være spesifikk.

Poeng: Greier du/dere å svare riktig på tre forsøk, 
får laget eller du 1 poeng.  

Ikke glem å flytte markørene deres på poengstigen.



Solstikk
Flytt 1 poeng tilbake på 
poengstigen.

Vitaminkick
Flytt 2 steg forover på  
poengstigen

Skadet
Flytt 2 poeng tilbake på 
poengstigen.

Drikkepause
Flytt 1 poeng forover på 
poengstigen.

Valgfritt
Velg et oppdrag og gå til 
nærmeste valgfrie rute.  
Kanskje noe du/dere er 
ekstra gode i!

Hvem vinner?
Den spilleren eller det laget  som først lykkes 
med å flytte sin brikke hele veien opp til poka-
len vinner og blir Mesternes Mester Junior. 

Gratulerer og godt kjempet!
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Påvirk spilletidenDoble antallet poeng dersom dere vil ha en raskere spilleomgang!

Trillebår
Bestem en distanse i huset, 
f.eks. rundt kjøkkenbor-
det, rundt salongbordet, 
gjennom gangen, fra TVen 
til veggen eller noe som er 
passe langt å gå trillebår.
Kast terningen. Dere skal gå den avstanden 
dere har bestemt så mange ganger som  
terningen viser. Enkelt hvis dere kaster en  
1-er og tungt hvis dere skal gå 6 runder. 

De som konkurrerer bestemmer selv hvem 
som skal holde i bena, det kan være tungt!

To lag
Dere velger hvilke to på laget som skal  
konkurrere. Kast terningen og se hvor   
mange runder/strekninger dere skal gå. 

Tre spillere 
Spilleren som står på ruten velger den 
medspilleren som ligger nederst i poeng- 
stigen som medhjelper. Er det likt, velger du 
valgfri medspiller. Kast terningen og se hvor 
mange runder/strekninger dere skal gå. 

Poeng: Greier dere det, får laget eller spiller  
og medhjelper 1 poeng hver. 

To spillere – Stå på ett ben
Nå skal dere begge stå på ett ben med hende-
ne høyt over hodet. Hvem kan stå lengst?  

Klar ferdig gå. Begge skal begynne samtidig. 
Greier dere å stå svært lenge og synes det er 
enkelt, kan dere også bestemme at dere skal 
lukke øynene samtidig.

Poeng: Greier dere det, får laget eller spilleren  
1 poeng hver.  

Ikke glem å flytte markørene deres på poengstigen.


