Spilvejledning
Ekspeditionen til Færøerne
Før I går i gang
Hver spiller trækker et missionskort. Her står der, hvilke steder spilleren skal besøge for at opnå
sine missioner og vinde spillet. Når du har trukket din mission, brug et par minutter på at læse dig
ind i, hvem du er og hvilke missioner, du skal opnå.
Man skal opnå alle de seks missioner for at vinde. Alle missionerne er på spillepladen.
Så snart du er ankommet til Færøerne, bevæger du dig rundt via de orange streger. Undervejs kan
du møde udfordringer/ muligheder, der fremgår af flagkortene, der får dig nye steder hen.
Alle spillere slår med en terning. Den der slår flest øjne, begynder.
Sådan spiller I
Start:
På skift slår spillerne med terningen.
Slår du 1-3 øjne sejler du med færgen Nörrana til Færøerne. Det er en dejlig sejltur, men tager lang
tid. Flyt din brik ud på færgen og vent en omgang. Efter du har ventet en omgang, starter du i
Torshavn, hvor færgen lægger til.
Slår du 4-6 flyver du til Færøerne til en af verdens mindste lufthavne, hvor man til tider ikke kan
lande pga. dårligt vejr. Du er heldig og lander i lufthavnen i første forsøg – placér din prik på Vágar
Lufthavn.
Herefter slår I på skift med en terning og flytter jeres brik svarende til antal øjne. Man skal flytte
det antal, man har slået. Hvis I lander på en grøn prik, skal I læse informationsteksten, der står på
pladen højt. Lander I på et rødt felt, skal I trække et flagkort. I skal følge de orange streger rundt,
men kan skifte retning fra tur til tur.

Begreber:
• Amt: Indtil 2007 var Danmark inddelt i 14 amter. Et amt tog sig bl.a. af sygehusvæsnet og
gymnasieskolerne. I 2007 blev amterne afløst af de nuværende fem regioner.
• Bygd: En bygd er en mindre bebyggelse end en by i et landområde.

