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Lånen ges i belopp om 1 500 kr. Bankiren ger dig
pengarna och ett lånekort per belopp om 1 500 kr
som du lånar.

Behåll kontanterna
Hämta ut och behåll summan från banken.

När du hamnar på Löning har du möjlighet att
betala tillbaka eventuella lån.
Innan du börjar betala tillbaka måste du först betala
10 procents ränta på resterande skuld till banken.
Du måste sedan bestämma om du vill betala av
hela lånet, göra en delbetalning eller skjuta upp
betalningen. Om du bara betalar en del, måste det
vara minst 1 500 kr. Ge tillbaka korten till bankiren
när du betalar tillbaka den lånade summan.

Lånekort
Varje kort representerar ett lån på 1 500 kr från
banken. Ge tillbaka korten till bankiren när du
betalar tillbaka vad du är skyldig (mer information
finns i avsnittet Lån).

När alla spelare är färdiga med det överenskomna
antalet månader, räknar varje spelare ihop sina
kontanter. Då har du betalt alla räkningar, eftersom
du betalade dem när du stod på Löning-rutan. Dra
nu ifrån summan av kvarvarande lån. Det belopp
som du har kvar är ditt nettokapital.

BESPARINGAR

Om alla spelare avslutar spelet med skulder (med
utestående lån och inga kontanter att betala dem),
vinner den spelare som har lägst skuld!

Spara pengar under spelets gång genom att sätta
in dem på din bankbok. I slutet av månaden får
du ränta på dina besparingar (visas på bokens
baksida). Om du har sparat 200 kr får du t.ex. 50 kr
i ränta.

Skuldsatta?

Att bli den spelare som har mest kontanter när
spelet är slut.

Slå tärningen och flytta din spelpjäs motsvarande
antal steg på spelplanen. Följ anvisningarna på den
ruta du hamnar (se Spelplanen).

FÖRBEREDELSER

SPELPLANEN

Välj ut en spelare som ska vara bankir, som ansvarar
för alla pengar som går in och ut ur banken.
Bankiren börjar med att dela ut 1 500 kr, en
bankbok och en spelpjäs till varje spelare.

Det är något som ska göras varje dag i månaden.
Det är bara på Söndag-rutorna som du kan ta det
lugnt tills det är din tur igen.

Ge varje spelare: två femhundrakronorssedlar,
tre etthundrakronorssedlar och fyra
femtiokronorssedlar.
Blanda köp-, post- och händelsekorten och
lägg dem i tre olika högar. Lägg varje korthög
med texten nedåt på spelplanen. När ett kort har
använts läggs det med texten uppåt i en särskild
hög bredvid de kort som inte använts.
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Post
Om du hamnar på en Post-ruta drar du det antalet
postkort som anges i rutan och behåller dem tills
du hamnar på Löning (mer information finns under
Korten).

Lägg högen med lånekort bredvid bankiren.

Obs! Ränta betalas bara ut på belopp
som betalats in på bankboken innan den 23:e i
månaden (innan ruta 23). Har du passerat den 23:e
kan du inte göra fler insättningar för den månaden.
Du kan ta ut pengar från dina besparingar när som
helst under spelets gång, men en avgift på 150 kr
tas ut av banken varje gång oavsett vilken summa
du tar ut.

Din omgång

A

Den spelare som har det högsta nettokapitalet
vinner spelet.

SPELETS MÅL

Köp
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Innan spelet börjar bestämmer ni hur många
"månader" som ska spelas, dvs. hur många gånger
ni ska gå runt spelplanen från START till LÖNING.
Ett tvåmånadersspel med fyra spelare tar ungefär
40 minuter.
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Placera spelpjäserna på START-rutan och börja!
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Om ingen vill ha dem kan spelaren lösa in dem
på banken till hälften av deras inköpspris. Om en
spelare ändå inte kan betala tillbaka sina skulder
måste han lämna spelet.

Den yngsta spelaren börjar, fortsätt sedan med
spelaren till vänster.

3rd

Om en spelare inte kan betala sina skulder den
sista dagen i månaden, kan man utlysa auktion över
köp- och försäkringskorten. Den som bjuder högst
får korten.

VINNA SPELET

SPELETS GÅNG

1 spelplan, 6 spelpjäser, 23 köpkort, 16 lånekort,
50 postkort, 23 händelsekort, 6 bankböcker,
Löning-pengar, 1 tärning.

00032pScandi

Obs! Du behöver inte betala någonting, inklusive
ränta, den månad som du tog lånet.

INNEHÅLL

Hasbro Studio (SM)

Det innebär att om du lånar 3 000 får du kontanter
och två lånekort.

PayDay REFRESH

Betala till Bonus
Placera den summa du är skyldig på
Löningsbonusen.

15.10.02

Bankiren är ansvarig för att bevilja lån.

00032

Följ instruktionerna på kortet du drar och lägg det
sedan i sakningshögen.

00.00.00

LÅN
Rules

Händelsekort

Om du hamnar här drar du det översta köpkortet.
Om du är intresserad av affären/investeringen på
kortet, betalar du den angivna summan till banken
och behåller kortet. Är du inte intresserad lägger
du tillbaka kortet underst i högen.
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Har du inte tillräckligt med pengar för att göra
affären kan du ta av dina besparingar, be om ett
lån eller göra både och! (Se Besparingar och Lån).
Obs! Varje gång du tar ut pengar från bankboken
måste du betala en avgift till banken på 150 kr.

Sälja
Nu har du chansen att sälja något av dina inköp
(om du har några). Banken betalar dig det "aktuella
priset" som visas på det kort du väljer.

KORTEN

Alla måste betala 150 kr till fonden. Placera alla
pengar på bonusrutan på spelplanens mitt.

När alla kort i högen har använts blandar du
sakningshögen och gör en ny hög att dra ifrån.

Ställ om klockorna

Köpkort

När en spelare hamnar här måste alla gå ett steg
tillbaka och följa instruktionerna på respektive
ruta. Den som har turen att stå på START-rutan när
klockorna ställs om, hamnar på den 31:e och får
1 500 kr från Banken!

Med de här korten kan du göra affärer. Du kan göra
så många inköp du vill, så tveka inte om du har gott
om pengar!

Om du flyttas tillbaka så du hamnar på Ställ om
klockorna-rutan, går du ytterligare ett steg bakåt så
du kommer på Köp-rutan.

På gång
Om du hamnar på den här rutan ska du ta det
översta händelsekortet i högen och följa
instruktionerna.

De andra korten måste du titta noggrannare på,
särskilt räkningarna, utgifterna, läkarkostnaderna och
försäkringspremierna. Vid slutet av månaden måste
du betala dem till banken.

Pensionsfond

Sjukförsäkring och Bilförsäkring

Behåll kortet tills du hamnar på en SÄLJ-ruta och
byt då in det till dess verkliga värde! Hämta
pengarna från banken.

Löning
STOPP! Du måste stanna här, även om du slår en
siffra som skulle ta dig förbi den här rutan. Utför
följande uppgifter i den ordning de står:

Lotteri
Banken betalar ut en prissumma på 1 000 kr till
lotteriet. Sedan måste varje spelare göra en insats
på 100 kr om de vill spela – det är helt frivilligt.
Varje spelare som gjort en insats väljer ett nummer
mellan ett och sex. Den spelare som hamnade på
rutan börjar. Det är också den spelaren som
hamnade på Lotteri-rutan som slår tärningen. Den
spelare vars nummer kommer upp får alla pengar.
Om ingen har det numret fortsätter ni att slå tills
någon vinner!

• Hämta ut din månadslön på 1 500 kr från
banken.
• Få ut räntan på dina besparingar (om du har
pengar på bankboken!) från banken.
• Betala banken den ränta du är skyldig om du
har tagit ett lån.
• Välj om du vill (eller inte vill) återbetala alla
dina lån eller delar av lånen.
• Betala månadens räkningar. Om du inte har
tillräckligt med kontanter, tar du ett lån eller
utökar det lån du har. Lägg alla dina postkort
(även de som inte är räkningar) i sakningshögen.
• Flytta spelpjäsen till START-rutan. När det är din
omgång igen börjar du färden genom ännu en
månad.
• I slutet av den sista månaden ni spelar lägger du
bort alla köpkort som du har kvar.
Obs! När du kommer till Löning den sista månaden
i spelet (enligt det överenskomna antalet månader),
pensioneras du från spelet och väntar på att alla de
andra spelarna ska bli färdiga. Medan du väntar kan
du fortfarande spela på Lotteriet och du måste
också vara med och betala om någon hamnar på
rutan Grattis på födelsedagen!.

Grattis på födelsedagen!

Löningsbonus

Om du hamnar här får du en present – 150 kr
kontant från varje spelare!

Den spelare som slår en sexa under sin normala
omgång får BONUS-pengarna! En spelare som slår
en sexa i lotteriet får inte bonuspengarna.
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De här är valfria. Om du är intresserad behåller
du kortet och betalar den angivna premien till
banken. Är du inte intresserad lägger du kortet i
sakningshögen.
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Försäkringarna är dyra, men du slipper stora utgifter
för läkarbesök eller bilreparationer.
Exempel:
Du köper ett diamantbestrött hundhalsband för
1 000 kr.
Du kan sälja det för 1 800 kr – en vinst på 800 kr!
Obs! Du kan bara sälja ett inköp åt gången. När ett
kort har lösts in lägger du det i sakningshögen.
Efter varje inköp som lösts in slår alla spelare
tärningen. Provisionen betalas av banken till den
spelare som har slagit den högsta siffran.

Vid behov
Ont om pengar? Satsa en summa under 300 kr
och kasta tärningen. Om du slår en femma eller
sexa betalar banken ut 10 gånger din insats. Om
du får ett annat tal måste du lägga din insats i
Löningsbonusen. Det här kortet kan spelas när som
helst i spelet.

Kort
Vykort och Reklam
Du har tur! De här handlar bara om trevliga nyheter
och nöjen... inga avgifter eller stora kostnader. När
du har läst dem lägger du dem åt sidan tills Löning
då de kan slängas i sakningshögen.
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