
Go!
Doggy

     Indhold:
1 Spilleplade, 1 Terning, 4 Gravhunde (består af hoved- og halestykke),
28 Kropsstykker (7 til hver gravhund), 4 Kødben, 1 Sæt spilleregler

Spillets mål:
Målet er - med lidt held i terningen - at være den første til at få sin
gravhunds bagpoter over målstregen.

     Forberedelse:
Læg spillepladen midt på bordet.
Hver spiller vælger en farve, tager det tilhørende hovedstykke, et
halestykke, syv kropsstykker og et kødben. Sæt hovedstykket, et
kropsstykke og halestykket sammen (Figur 1). Stil din gravhund på
spillepladen, så den står med forpoterne på kødbenet foran det
hundehus, som passer til gravhundens farve. Gravhundens hoved
skal pege mod målstregen. Læg de seks sidste kropsstykker og
kødbenet foran dig på bordet.
Læg terningen ved siden af spillepladen.

Spillets forløb:
Den yngste spiller begynder. Spillet fortsætter i urets retning.
Spilleren slår med terningen og rykker sin gravhund det antal felter frem
på væddeløbsbanen, som terningen viser.
Derefter er det den næste spillers tur.

     Regler:
Der tælles kun felter med forpoterne!
Hvis forpoterne lander på et felt med poteaftryk (Figur 2), skal spilleren med denne
farve forlænge sin gravhund med et kropsstykke. Før dette skal spilleren lægge sit
kødben på feltet, hvor gravhundens forpoter er (Figur 3). På den måde kan spilleren
huske, hvor gravhundens forpoter skal stå igen, når gravhunden er blevet forlænget.
Hvis en spillers gravhund allerede består af alle 7 kropsdele, og en anden spillers
gravhund lander på et felt med et poteaftryk i spillerens farve, skal spilleren rykke sin
gravhund ét felt tilbage.
Lander en gravhunds forpoter på et felt med poteaftryk i sin egen farve, må der
�ernes et kropsstykke fra gravhunden.
Lander en gravhunds forpoter på et blankt felt, sker der intet.
Når en gravhunds forpoter passerer målstregen, tælles resten af terningens øjne med
bagpoterne.

Spillets vinder:
Spillet slutter, når en gravhund har fået sine bagpoter over målstregen.
Spilleren med denne gravhund har vundet!

Et sjovt væddeløb med gravhunde
For 2-4 spillere fra 4 år

(Figur 2)
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På pladserne, færdige, løb! Nu starter
det spændende væddeløb med menneskets

bedste ven! Det er bare så ærgerligt, når ens
gravhund bliver længere og længere, mens den

løber... Hvilken gravhund får først sin hale over målstregen? 
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ADVARSEL! Uegnet til børn under 3 år.
Risiko for kvælning - indeholder små dele.


