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Race GameRace Game
Maailman nopein auto tarvitsee maailman 
nopeinta huoltoa! Kuka onnistuu ensimmäisenä 
ohjaamaan voittaja-auton omaan talliinsa? 
No tietysti se mekaanikko, joka saa 
ensimmäisenä kerättyä viisi huoltokorttia.

Vanhemmille ja aikuisille pelaajille: 
Race Game on peli, jota aikuiset ja lapset voivat pelata samoilla säännöillä. 
Nelivuotias on yleensä aikuista parempi muistamaan korttien sijainnit. Itse 
voit viettää aikaasi lapsen kanssa ja harjoittaa taktisia taitojasi tässä pelissä. 
Pelatkaa kilpa-auto –peliä usein, se on aina yhtä hauskaa ja kehittää sekä 
lasten että aikuisten muistia. Samanaikaisesti lapsi oppii yhdistämään eri 
symboleja toisiinsa. 

Alkuvalmistelut: 
• Kokoa autorata. (Seuraa numerointia korttien kääntöpuolella.)

• Sekoita kuvakortit. Aseta kortit kuvapuoli alaspäin pelialustan keskelle. 

• Kiinnitä muovijalustat pelihahmoihin ja autotallien portteihin. Valitse
  mekaanikon/ autotallin väri. Aseta mekaanikko autotalliin. 

Nuorin pelaaja asettaa poliisin ja auton valitsemaansa ruutuun ja 
aloittaa pelin.
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Pelin aloitus!
Pelivuoro: Pelaaja pyöräyttää arpakuutiota ja siirtää autoa yhtä monta 
askelta eteenpäin pelialustalla. Ruudussa, johon auto pysähtyy, on symboli. 
Pelaaja yrittää kääntää ympäri kortin, jossa on sama symboli. Jos hän 
onnistuu, hän saa pitää kortin ja siirtää mekaanikkoaan yhden askeleen 
lähemmäs autorataa. Jos pelaajalla on onnea, oikea kortti on jo käännetty 
ympäri pelialustalla. 

Jos kortin symboli ei ole sama kuin ruudussa (tai jos pelaajalla on jo tällainen 
symboli), kortti asetetaan takaisin pelilaudalle kuvapuoli ylöspäin. Vuoro 
siirtyy seuraavalle pelaajalle.  

Myös näin voi tapahtua: 
Onnittelut! Tässä ruudussa pelaaja saa kääntää tai ottaa 
itselleen valmiiksi käännetyn vapaavalintaisen kortin. 
Huom! Pelaajalla saa olla vain erilaisia symbolikortteja, 
kahta tai useampaa samanlaista symbolia ei saa ottaa. 

Jos pelaaja pyöräyttää arpakuutiolla STOP-merkin, hänestä 
tulee poliisi! Pelaaja ei nostakaan nyt korttia, vaan hän 
asettaa poliisin haluamaansa ruutuun pelialustalle. Poliisi 
estää vastapelaajia pysähtymästä kyseiseen ruutuun. 

Vihje: Poliisi kannattaa asettaa ruutuun, jonka symbolia 
seuraava pelaaja etsii. 

Pelaajat laskevat ruutuja normaalisti, mutta hyppäävät sellaisen ruudun yli, 
jossa poliisi on. Pysähtymiskielto koskee kaikkia pelaajia ja kestää siihen asti, 
kunnes seuraava pelaaja pyöräyttää STOP-merkin arpakuutiolla. Tämä pelaaja 
voi nyt siirtää poliisia tai jättää sen paikalleen ruutuun. Pelaaja (poliisi) saa 
myös kääntää kaikki symbolikortit kuvapuoli alaspäin! Nyt pelaajien pitää 
muistaa missä kaikki osat sijaitsevat!

Ensimmäinen autoradan luona voittaa!
Se pelaaja, joka ensimmäisenä saa kerättyä viisi erilaista kuvakorttia, siirtää 
pelihahmonsa viimeiselle askelmalle ja huutaa ”MINÄ VOITIN”. Voittaja saa nyt 
ajaa auton suoraan omaan talliinsa!

Sisältö: 
Rakennettava 12-osainen autorata (pelialusta), 
4 mekaanikkoa, 1 poliisi, 4 porttia, 4 autotallia, 
13 muovijalustaa, 1 puinen auto, 20 kuvakorttia, 
1 arpakuutio ja pelisäännöt. 

2-4 pelaajalle, yli 4-vuotiaille. 
Peliaika noin 15 minuuttia. 

www.algaspel.se



The Classic BRIOThe Classic BRIO

Race GameRace Game
Världens snabbaste bil behöver världens 
snabbaste service! Vem ska först vinka in 
vinnarbilen i sitt garage? Det får den 
mekaniker som först samlar ihop 
spelets fem servicekort.
 
Till föräldrar och vuxna spelare:
Race Game är ett spel som vuxna och barn kan spela på lika villkor. 
Fyraåringen är ofta bättre än vuxna på att minnas ett korts placering. Själv 
kan du tillföra din tid och lite taktiskt tänkande till spelet.  Spela Race Game 
tillsammans ofta, det är lika roligt varje gång och tränar bådas minne, 
samtidigt som ditt barn lär sig att para ihop likadana symboler. 

Spelförberedelser:
• Sätt samman bilbanan. (Följ numreringen på baksidan av bandelarna!)

• Blanda bildkorten. Lägg ut korten med bildsidan nedåt i spelplanens mitt.

• Sätt plastfötter på spelpjäserna och garageportarna. Välj din färg på 
  mekaniker/verkstad. Ställ din mekaniker i garaget. 

Yngsta spelaren ställer Polisen och Bilen på valfri ruta och inleder spelet!
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Spelstart!
Ett speldrag: Spelaren i tur slår med tärningen och � yttar bilen lika många 
steg framåt på spelplanen. På rutan som bilen stannar på, � nns en symbol.  
Försök att vända upp ett kort med samma symbol. Lyckas du, får du behålla 
kortet och � ytta din mekaniker 1 steg framåt mot bilbanan i samma drag.  
Har du tur så ligger rätt kort redan uppvänt. 

Stämmer inte symbolen med rutans, (eller om du redan har ett sådant kort) 
läggs kortet tillbaka med bildsidan uppåt och turen övergår till nästa spelare. 

Detta kan också hända i ett drag:
Grattis! På den här rutan får du vända upp eller ta ett 
redan uppvänt valfritt bildkort. Obs, du får bara äga 
1 kort av varje symbol.

Slår du STOP på tärningen, blir du spelets polis!  Istället 
för att ta ett kort, placerar du Polis� guren på valfri 
symbolruta på spelplanen. Polisen förbjuder dina 
motspelare från att stanna på rutan. 

Tips! Titta efter vilken bild som nästa spelare letar efter 
och ställ Polisen på en sådan symbolruta. 

Spelarna räknar rutorna som vanligt men hoppar över rutan där Polisen står. 
Stoppförbudet gäller samtliga spelare och varar till nästa spelare slår STOP. 
Denna spelare kan nu välja att antingen � ytta Polisen eller låta Polisen stå 
kvar. Dessutom får spelaren (”Polisen”) vända tillbaka alla uppvända kort! 
Nu gäller det att minnas var alla delarna ligger! 

Först ut till bilbanan vinner!
Den som först får alla fem bildkorten, � yttar fram sin spelpjäs sista steget och 
ropar JAG VANN! Som bonus får vinnaren genast köra bilen raka vägen in i sitt 
eget garage!

Innehåll: 
Byggbar bilbana (spelplan) i 12 delar, 4 mekaniker, 
1 polis, 4 portar, 4 garage, 13 plastfötter, 1 träbil, 
20 bildkort, 1 Race tärning och spelregler. 

Race Game För 2-4 deltagare, från 4 år och uppåt.
Speltid cirka 15 minuter.

www.algaspel.se
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Race GameRace Game
Verdens hurtigste bil behøver verdens hurtigste 
service! Hvem må vinke vinderbilen ind i sin 
egen garage? Det må den mekaniker, der 
først samler alle spillets fem servicekort.

Til forældre og voksne spillere
Race Game er et spil, som voksne og børn kan spille sammen på lige vilkår. 
Den 4-årige er ofte bedre end voksne til at huske et korts placering. Spil Race 
Game sammen ofte – det er lige sjovt hver gang, og det træner hukommelsen 
samtidig med, at dit barn lærer at genkende to ens symboler. 

Forberedelser
• Sæt racerbanen sammen. Følg nummereringen på bagsiden af kortene.

• Bland billedkortene. Læg kortene ned i midten af spillepladen med 
billedsiden nedad.

• Sæt plastfødderne på spillebrikkerne og garageportene. Vælg farve på din 
mekaniker/dit værksted. Stil din mekaniker i garagen. 

• Den yngste deltager stiller politibetjenten og bilen på et felt efter eget valg 
og begynder spillet.
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Spillets start!
En spilleomgang: Den deltager, hvis tur det er, kaster terningen og � ytter 
bilen lige så mange felter (vejstykker) frem på spillepladen. På det felt bilen 
lander på, er der et symbol. Forsøg at vende et billedkort med samme 
symbol. Lykkes det for dig, må du beholde kortet og i samme tur fl ytte din 
mekaniker et felt fremad ind mod racerbanen. Er du heldig, så ligger det 
rigtige kort allerede med billedsiden opad. 

Er symbolet på kortet ikke det samme som symbolet på feltet (eller hvis du 
allerede har sådan et kort), lægges kortet tilbage med billedsiden opad, og 
turen går videre til næste spiller. 

Dette kan også ske, når det er din tur
Tillykke! På dette felt må du enten vende et kort eller tage 
et kort, der allerede ligger med billedsiden opad, med et 
hvilket som helst symbol. Bemærk: Du må kun have ét kort 
med hvert symbol.

Kaster du STOP med terningen, bliver du spillets politibetjent! 
I stedet for at tage et kort, skal du stille politibetjenten på et 
symbolfelt efter eget valg på spillepladen. Politibetjenten 
forbyder spillerne at lande på det pågældende felt. Desuden 
må spilleren (”politibetjenten”) vende alle de kort tilbage, der 
ligger med billedsiden opad, så de nu kommer til at ligge med 
billedsiden nedad! Nu gælder det om at huske, hvor alle delene ligger!

Tips! Kig efter hvilket billede næste spiller leder efter og stil politibetjenten 
på et sådant symbolfelt. 

Spillerne tæller felterne som sædvanligt, men springer det felt over, hvor 
politibetjenten står. Stopforbuddet gælder samtlige spillere, og varer indtil 
næste spiller kaster STOP med terningen. Denne spiller kan nu vælge enten at 
� ytte politibetjenten eller lade ham blive stående. 

Den første, der når ud til racerbanen, er vinder af spillet!
Den deltager, der først får samlet alle fem billedkort, � ytter sin spillebrik det 
sidste felt frem og råber ”JEG VANDT!” Som bonus må vinderen straks køre 
racerbilen ind i sin egen garage! Rigtig god fornøjelse!

Indhold 
Racerbane (spilleplade) i 12 dele, 4 mekanikere, 
1 politibetjent, 4 porte, 4 garager, 13 plastfødder, 
1 racerbil i træ, 20 billedkort, 1 Race terning og spilleregler.

For 2-4 deltagere fra 4 år. Spilletid ca. 15 minutter. www.algaspel.se
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Race GameRace Game
Verdens raskeste bil trenger verdens 
raskeste service! Hvem vinker inn vinner-
bilen til sin garasje? Det får den mekanikeren 
som først samler sammen spillets 
fem service-kort.

Til foreldre og voksne spillere:
Race Game er et spill som voksne og barn kan spille på like vilkår. Fireåringen 
er ofte bedre enn voksne til å huske et korts plassering. Selv kan du tilføre din 
tid og litt taktiske tanker til spillet. Spill Race Game ofte sammen, det er like 
artig hver gang og øver opp begges hukommelse, samtidig som barnet ditt 
lærer seg å sette sammen lignende symboler.

Forberedelser:
• Sett sammen bilbanen (Følg nummereringen på baksiden av delene!).

• Stokk bilkortene. Legg ut kortene med billedsiden ned på midten 
  av spillebrettet.

• Sett plastføttene på spillerbrikkene og garasjeportene. Velg din farge på
  mekaniker/verksted. Plasser din mekaniker i garasjen. 

• Den yngste spilleren plasserer Politiet og Bilen på et valgfritt felt og 
  starter spillet!
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Spillstart!
En tur: Spilleren i tur kaster terningen og � ytter bilen like mange felter 
fremover på spillebrettet. På feltet bilen havner på � nnes det et symbol. 
Forsøk å snu opp et kort med samme symbol. Lykkes du, får du beholde 
kortet og � ytte din mekaniker 1 felt frem mot bilbanen. 
Har du � aks ligger det riktige kortet allerede vendt opp.

Stemmer ikke symbolet med feltet, (eller om du allerede har et slikt kort) 
legges kortet tilbake med billedsiden opp og turen går til neste spiller.

Dette kan også skje i en tur:
Gratulerer! På dette feltet kan du snu opp eller ta et 
allerede oppvendt valgfritt billedkort. Obs! Du få bare ha 1 
kort med hvert symbol.

Får du STOP på terningen, blir du spillets Politi! Istedenfor 
å ta et kort, plasserer du Politi� guren på et valgfritt felt 
på spillebrettet. Politiet forbyr dine motspillere å stoppe 
på dette feltet.

Tips! Se etter hvilket symbol den neste spilleren leter etter og plasser Politiet 
på et slikt symbolfelt.

Spillerne teller feltene som vanlig, men hopper over feltet der Politiet står. 
Stoppforbudet gjelder for samtlige spillere og varer helt til neste spiller kaster 
STOP. Denne spilleren kan nå velge og enten � ytte Politiet eller la Politiet bli 
værende. Dessuten får spilleren snu tilbake alle oppvendte kort! Nå er det om 
å gjøre å huske hvor alle delene ligger!

Først ut til bilbanen vinner!
Den som først får alle fem bildekortene, � ytter frem sin brikke det siste steget 
og roper JEG VANT! Som bonus får vinneren umiddelbart kjøre bilen rett inn i 
sin egen garasje. 

Innhold:
Byggbar bilbane (spillebrett) i 12 deler, 4 mekanikere, 
1 politi, 4 porter, 4 garasjer, 13 plastføtter, 1 trebil, 
20 bildekort, 1 Race-terning og regler.

For 2-4 deltagere, fra 4 år og oppover. 
Spilletiden er ca 15 minutter.

www.algaspel.se


