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MÅLET MED 
SPILLET
Unngå faresonene, og 
kappkjør rundt banen. 
Vinneren er den første som 
sklir over målstreken!

FØRSTE GANG DERE SPILLER: Dette behøver dere bare å gjøre én gang!

2.  Ta oljesøl og sideskinnebulker (A) ut av 
plastrammene. Om nødvendig kan du bruke en 
fi l eller sandpapir for å fjerne plastrester. Kast 
rammen når du er ferdig.

3.  Trykk kjeglene, oljesølet og sideskinnebulkene inn i hullene i 
banen. Dere kan plassere dem hvor som helst, men pass på 
at sideskinnebulkene er plassert inntil en sideskinne. Plasser 
Bill-brikken i midten.

1.  Eksempel på 2 monterte banedeler. Slik monterer du 
sideskinner på alle banedelene.    

I

N

N

H

O

L

D

ØV PÅ BEVEGELSENE! 
1. Alle velger en racerbil hver og plasserer den hvor som helst på banen. Hold litt avstand mellom spillerne.
2. Øv på å knipse racerbilen slik det er vist her. Dette er bare et eksempel. Hvilken teknikk du vil satse på, er opp til deg!

2.  Fest klistremerkene på innsiden av de buede 
sideskinnene. Den vinklede enden av klistremerket (med 
sirkel) skal festes på den vinklede delen av sideskinnen.

3. •  De fargede punktene (med sirkel) 
viser hvor de buede sideskinnene 
skal festes i banedelen. 

•  Fest sideskinnene på banen.
Start med å vinkle hakket i
banen (A) mot sideskinnen (3A). 

• Gjør det samme med de rette sideskinnene.
• Kontroller at tappen (B) er oppå banen.

Øv til alle er 
fornøyd med 

knipseteknikken.

SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON.

BYGG BANEN!
1.  Trykk sammen 

banene oppå et 
fl att underlag. 
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2.  Se etter faresoner og bonussoner (se Soner).
3.  Hver gang du kommer over målstreken, legger du til en 

rundeteller.
4.  Når du har samlet 4 rundetellere, går den siste runden rundt 

banen! Den første som krysser mållinjen, har vunnet!
  Hvis racerbilen din velter eller går utenfor banen, må du sette 

den tilbake der du startet. Turen din er slutt.

HVEM STARTER?
Dere avgjør hvem som skal starte, gjennom 
minikonkurransen nedenfor. Spilleren som 
knipser racerbilen sin lengst, starter løpet.

1.  Velg hvem som skal starte (det spiller ingen rolle
hvem som gjør det).

2.  Spilleren som starter: Plasser racerbilen på startlinjen. 
Når du er klar, knipser du den så langt du kan langs 
banen. Du har bare ett forsøk – gjør ditt beste!

TURBOSONEN TIL EN 
ANNEN SPILLER
Å, nei! Hvis du havner i eller blir 
dyttet inn i turbosonen til en 

annen spiller, kan denne 
spilleren umiddelbart 
knipse racerbilen dit 
hun eller han ønsker. 
SORRY!

NÅ SKAL DET KAPPKJØRES!
1.  Knips bilene rundt banen etter tur. Hver spiller har to knips 

per tur.

3.  Når racerbilen stopper, plasserer du den rett 
utenfor banen der den stoppet (for å klargjøre 
banen for neste spiller). Nå går turen til neste 
spiller.

4.  Når alle er ferdig, ser dere hvem som kom på 
første-, andre-, tredje- og fjerdeplass. Plasser 
racerbilene i denne rekkefølgen ved startstreken.

5.  Dette er startrekkefølgen. Plasser en 
rundeteller ved siden av banen i samsvar med 
startrekkefølgen.

STRÅLINGSSONE
Du har mistet kontrollen! Når du 
knipser herfra, må du gjøre det 
med øynene lukket. SORRY!

DIN EGEN 
TURBOSONE
Ja! Du får et ekstra knips 
med én gang – selv om 
du ble dyttet hit!

FLERE MORSOMME
BANER SOM
KAN BYGGES!

DRAGRACINGBANE
Ikke bry dere om sonene.
Ikke bry dere om å spille etter tur.

HUSK Å
PAKKE
SAMMEN!
Legg banedelene (med 
sideskinnene stående 
i), hindringer, brikker, 
racerbiler og podiet i 
esken – enkelt og greit!

BILL-SONE: Ta Bill-brikken, og behold den.
Hvis en annen spiller har brikken – SORRY! Nå er 
den din! Du bruker den ved å plassere den i midten. 
Slik fungerer brikken:
•  Hvis racerbilen din velter eller går utenfor banen, 

er ikke turen din over – du kan knipse én gang til!
•  Hvis du knipser fra en strålingssone, behøver du 

ikke å lukke øynene!
•  Hvis du havner i turbosonen til en annen spiller, 

kan spilleren ikke knipse racerbilen din!

Her er vinneren den første 
som knipser racerbilen sin 
fra startlinjen til mållinjen.

SONER: HVOR ER RACERBILEN DIN?

FARESONER

KRASJ!

BONUS-
SONER
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Viktig informasjon om knipsing
Knips forsiktig! Hvis bilen din krasjer på det første knipset, 
får du ikke et forsøk til.
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