Spilleregler
Hvad går det ud på?
- I smart i en fart gælder det om at samarbejde med sin makker hurtigt for at vinde over de
øvrige hold.
- I spillet er paratviden og det at kende sig selv, sin makker og sine modstanderes stærke og
svage sider afgørende for at kunne sikre sejren.
- Alle spørgsmål har en tilknytning til Danmark. Spillet kan spilles af 4 eller 6 personer.
- Vinderholdet er dem, som formår at få samlet flest point ved at svare rigtigt på spørgsmål
og bonuskort. Der skal svares hurtigt, for deltagerne har hver kun 1 minut i hver runde til at
samle point, inden tiden er gået.
Point
- Pointene noteres på blokken.
- Efter endt tid giver spørgsmålskortene 1 point ved rigtigt svar og minus 1 point ved forkert svar
eller ved et pas/ubesvaret kort.
- Efter endt tid giver bonuskortene 3 point ved rigtigt svar og minus 3 point ved forkert svar eller
ved et pas/ubesvaret kort.
Runde 1
- Alle spillere finder en makker, som de spiller sammen med hele spillet.
- Alle spørgsmålskort og bonuskort blandes og fordeles ligeligt mellem hver deltager.
- I runde 1 skal alle spillerne på samme tid ud fra overskriften vælge, de kort som de tror,
de selv kan svare rigtigt på.
- Det hvide timeglas vendes, og alle deltagere har nu 15 sekunder til udvælgelsen. Når de 15
sekunder er gået, bytter man sine valgte kort med sin makker. Pas på med at vælge for mange
kort, da ubesvarede kort og kort med forkerte svar giver minus point, når tiden er gået.
- Deltageren, hvis tur det er, kaster med terningen, og det afgøres nu, om deltageren skal svare på
spørgsmål A, B, C eller D. Ved
er der frit valg, om der skal svares på spørgsmål A, B, C eller D.
- Holdene arbejder nu på skift. Først svarer og forklarer det ene hold spørgsmålet på kort/bonuskortet, og det andet hold holder øje med tiden (det sorte 1 minuts timeglas). Turen går herefter
videre til næste hold.

Hver deltager har 1 minut til at svare på kortene. Deltageren må gætte, alt det han/hun vil
eller sige ”pas” for at gå videre til næste kort. Man må gerne vende tilbage til kortene igen i
løbet af det ene minut. Oplæseren siger ”rigtigt” eller ”forkert” ved hvert svar.
Når minuttet er gået, tælles point. Kortene lægges nederst i bunken, og det er nu det næste
holds tur.
Runde 2
- I runde 2 skal spillerne på 15 sekunder ud fra overskriften vælge de kort, som de tror, at
deres makker kan svare rigtigt på.
- Når de 15 sekunder er gået, læser man spørgsmålene op/eller forklarer på bedste vis de
bonuskort, man valgte til for sin makker. Terningen kastes, og holdene har nu ligesom i første
runde 1 minut til at få så mange point som muligt. Turen går videre til næste hold.
Runde 3
Inden runde 3 begynder, skal hver spiller vælge en spiller fra et modstanderhold, som de vil
gøre det svært for i runde 3.
I runde 3 skal spillerne nemlig på 15 sekunder ud fra overskriften vælge de kort, som de
tror, deres modstander ikke kan svare rigtigt på.
Der skal vælges 8 kort. Hvis der ikke er blevet valgt 8 kort, inden tiden er gået, suppleres der
med tilfældige kort fra bunken. Der tages tilfældigt kort fra, hvis der er valgt for mange.
De kort, man har valgt, giver man nu til makkeren til den spiller, man valgte i starten af runde 3.
Man kaster nu terningen på vegne af sin modstander. Modstanderholdet har nu igen 1 minut
til at læse eller forklare de 8 kort. Når det ene minut er gået, tælles point, og turen går videre
til næste hold ligesom i de øvrige runder.
God fornøjelse!

