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Slutspurt
 - Du har inte vunnit förrän du är i mål!
Slutspurten ger dem som ligger efter chansen att 
komma ikapp och vinna!

Har ni bestämt att ni spelar med Slutspurten måste ni 
klara minst 5 brickor,  under en omgång, innan sanden 
runnit ut i timglaset för att få gå i mål!

Hinner ni inte det, står ni kvar (flyttar tillbaka) till den 
markerade raden och försöker klara de fem stegen till 
mål nästa gång det är er tur.

Tips: Lag med barn kan spela utan slutspurt, lag utan 
barn spelar med slutspurt. Ni bestämmer själva.

Stör och stressa!
När ett motståndarlag tror att de kan svaret får de banka 
i bordet, knäppa med fingrarna, klinga i glasen eller 
göra precis vad som helst för att stressa dig!

Om sanden runnit ut innan din lagkamrat kommit på 
rätt svar får den i motståndarlaget som först bankat eller 
klingat i glasen svara. Är svaret rätt vinner de brickan. Är 
svaret fel måste de böta en av sina intjänade brickor och 
ge till er.

Spelet i korthet
Dela in er i lag med minst två spelare i varje. En lagmedlem 
tar en bricka ur påsen och beskriver ordet på brickan – fast 
med andra ord. Det lag som är först med att fylla sin rad med 
brickor har vunnit!

När du spelar med barn ca 5-10 år
Spelar man i lag med barn i åldern 5-10 år används bild- 
sidan på brickorna. Man beskriver bilderna på brickorna, 
med egna ord. Det innebär att barn från ca 5 år kan spela 
Ord för ord med föräldrar och storasyskon på samma villkor!
OBS! Varje bild förekommer två gånger på brickorna.

Innan ni startar
1. Tryck ut ordbrickorna från arken och lägg dem i påsen.

2. Dela in er i lag med minst 2 personer i varje lag. Sitt 
    gärna på varsin sida av bordet, mitt emot din lagkamrat.

3. Varje lag väljer en rad på spelplanen.

4. Bestäm om ni ska spela med Slutspurt (se baksidan).

5. Ställ timglaset och lägg påsen med ordbrickorna 
    bredvid spelplanen. 

Spelet kan börja!
1. Kom överens om vilket lag som ska börja. 

2. En i laget tar påsen med ordbrickorna.

3. Vänd timglaset.

4. Ta ut första ordbrickan ur påsen och beskriv vad 
    som står på brickan – utan att nämna ordet 
    på brickan. Exempel: Orm – ett långt smalt djur 
    som slingrar sig fram. När lagkamraten gissat rätt 
    lägger du brickan på bordet och fortsätter kvickt  
    att ta upp ordbrickor och spela vidare tills sanden i 
    timglaset runnit ut.

5. Lägg ut ihopsamlade ordbrickor i er rad på 
    spelplanen och ge påsen till nästa lag i tur.  

6. Om tiden går ut utan att din lagkamrat lyckats   
     gissa rätt svar läggs sista ordbrickan tillbaks i påsen.

OBS! Får du upp ett ord som du tycker är “omöjligt” 
att förklara så får du passa och ta en ny ordbricka.

Spelare
 4-16 spelare
Från: 5-99 år

Speltid: Ca 20 minuter

Spelet innehåller
Regler

1 spelplan
672 ord/bild-brickor 

1 tygpåse 
1 timglas - ca 30 sek

Det är inte tillåtet att 
säga ordet, eller 
delar av ordet, på 
brickan
Om ett lag använder delar 
av ordet i sin beskrivning 
kan motståndarlagen 
protestera. Det gör de 
genom att banka i bordet 
och säga protest! 

Det lag som först protesterar 
vinner på det sättet över 
brickan till sin egen rad.

Först i mål vinner!

Exempel på ord och bilder.
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