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SPELETS 
MÅL
Undvik alla faror längs 
banan. Den som kommer 
först över mållinjen vinner!

FÖRSTA GÅNGEN DU SPELAR:  Du behöver bara göra det här en gång!

2.  Ta försiktigt bort alla oljespilldelar och gupp (A) från 
plastramarna. Avlägsna överfl ödig plast med en 
sandpappersfi l eller sandpapper, om det behövs. 
Kasta bort ramen när du är klar.

3.  Tryck fast trafi kkoner, oljespill och gupp i hålen i banan. 
Placera dem var du vill, men se till att guppen ligger an mot 
räcket. Placera Bärgarn-kortet i mitten av banan.

1.  Exempel på två färdiga bandelar. Sätt fast räcken på alla 
bandelar enligt följande anvisningar.    

I
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E

H

Å

L

L

ÖVA UPP DIN TEKNIK! 
1. Alla väljer en racerbil och placerar den på valfri plats på banan. Ge varandra tillräckligt med utrymme.
2.  Öva på att putta iväg racerbilen på följande sätt. Det här är ett exempel. Du väljer själv vilken teknik du vill använda!

2.  Sätt fast klistermärken på insidan av de böjda 
räckena. Passa in klistermärkets vinklade 
ände (inringat) mot räckets vinklade ände.

3. •  För böjda räcken: Passa in 
bandelen mot räcket med hjälp av 
färgprickarna (inringat). 

•  Sätt fast räckena i bandelarna. 
Börja med att vinkla in fl ikarna på 
bandelen (A) i räcket (3A). 

•  Gör på samma sätt med de raka 
räckena.

• Se till att fl iken (B) är ovanpå bandelen.

Fortsätt öva tills 
alla är nöjda med 

sin putteknik.

SKA MONTERAS AV EN VUXEN.

BYGG DIN BANA!
1.  Tryck ihop de olika 

bandelarna på en 
plan yta. 
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Samma regler 
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2.  Se upp för riskzoner och bonuszoner (se Zoner).
3.  Varje gång du når mållinjen lägger du till en 

varvräkningspolett.
4.  När du har fyra varvräkningspoletter är det dags för det sista 

varvet! Den som först kör över mållinjen vinner!
  Om racerbilen välter eller fl yger av banan sätter du tillbaka 

den där du började. Det är sedan nästa spelares tur.

VEM BÖRJAR?
Vinnaren i den här minitävlingen får börja. Den 
spelare som får sin racerbil att gå längst får börja 
den riktiga tävlingen.

1.  Välj vilken spelare som ska börja (det spelar
ingen roll vem).

2.  Första spelaren: Placera racerbilen på startlinjen 
och putta iväg den så långt som möjligt längs 
banan. Du har bara en chans, så gör ditt bästa!

EN ANNAN SPELARES 
TURBOZON
Ojoj. Om du hamnar i, eller 
knuffas till, en annan spelares 

turbozon får den spelaren 
omedelbart putta iväg 
din racerbil i önskad 
riktning. SORRY!

DAGS ATT TÄVLA!
1.  Turas om att putta iväg racerbilen längs banan. Varje 

spelare får putta två gånger per omgång.

3.  När racerbilen stannar placerar du den utanför banan 
precis där den stannade (så att den inte är i vägen
för nästa spelare). Nu är det nästa spelares tur.

4.  När alla är klara ser ni vem som kom etta, tvåa,
trea och fyra. Placera racerbilarna i den
ordningen i startpositionerna.

5.  Det här är startordningen. Placera en varvräkningspolett 
bredvid banan vid respektive spelare.

BLÄNDNINGSZON
Du har förlorat kontrollen över 
bilen! Du måste blunda när du 
puttar iväg den härifrån! SORRY!

DIN EGEN 
TURBOZON
Yes! Du får omedelbart 
putta iväg bilen igen! Det 
gäller även om någon 
knuffar in dig i din turbozon!
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FLER ROLIGA BANOR ATT BYGGA! 

DRAGRACINGBANOR
Inga zoner.
Ingen turordning.

GLÖM INTE ATT 
PACKA IHOP!
Lägg ner bandelarna (låt 
räckena sitta kvar), hindren, 
pjäserna, racerbilarna och 
prispallen i förpackningen – 
lätt som en plätt!

BÄRGARN-ZONEN: Ta Bärgarn-kortet. 
Tråkigt om någon annan har kortet för nu är det 
ditt! Placera det i mitten av banan. Nu gäller 
följande:
•  Om din racerbil välter eller fl yger av banan får 

du försöka igen!
•  Om du puttar från en bländningszon får du 

titta när du puttar iväg bilen!
•  Om du hamnar i en annan spelares turbozon 

får de inte putta iväg din racerbil!

Den som kommer först 
över mållinjen vinner!

ZONER: VAR ÄR RACERBILEN?

RISKZONER

KRASCH!

BONUS-
ZONER
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Viktig puttinfo
Var försiktig när du puttar iväg bilen! Om racerbilen kraschar vid 
det första försöket får du inte en andra chans.


