
 

 
 

Spilvejledning 
Ekspeditionen til Grønland 
 

Beskrivelse af spillet 

Hver spiller trækker et ”Missionskort”. På det står der, hvor spilleren skal hen for at vinde spillet. Vinderen 
er den, der først besøger alle seks steder. 

Alle starter med at slå med en terning. Den, der slår højst, begynder. Herefter slår I på skift med terningen. 
Flyt din brik som antallet af øjne viser.  

Lander du på et grønt felt, skal du læse informationsteksten højt, som står på spilpladen. På nogle felter er 
der et spørgsmål, som I skal drøfte. 

Lander du på et rødt firkantet felt, skal du trække et flagkort. Følg kortets anvisninger. Hvis det betyder, at 
du lander på et nyt rødt firkantet felt, skal du ikke trække et nyt kort.  

Alle starter i Danmark.  

• Slår du 1-2: Du mellemlander i Island tager flyet fra Reykjakvik til Nuuk.  

• Slår du 3-4: Du mellemlander i Island tager flyet fra Reykjakvik til Kulsuk.  

• Slår du 5-6: Tager du flyet fra København til Kangerlussuaq. 

Når du er ankommet til Grønland, bevæger du dig rundt på felterne i den retning, du selv vælger, men skal 
flytte det antal, du har slået. Du kan også skifte retning og vælge andre ruter. Undervejs møder du 
udfordringer og får muligheder, der kan bringe dig nye steder hen. 

Seks felter er mærket med et fly. Det angiver en lufthavn. Hvis du lander på feltet, kan du vælge at flyve til 
bestemte lufthavne, når det er din tur til at slå igen. Se herunder, hvilke lufthavne man kan flyve imellem. 

Har et flagkort sendt dig til feltet, kan du ikke vælge at flyve videre.  

• Fra Ilulissat kan du flyve til Kangerlussuaq, Aasiaat, Nuuk eller Upernavik 
• Fra Kangerlussuaq kan du flyve til Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, Narsarsuaq, Maniitsoq eller Ilulissat 
• Fra Kulusuk kan du flyve til Nuuk 
• Fra Narsarsuaq kan du flyve til Nuuk eller Kangerlussuaq 
• Fra Nuuk kan du flyve til Kangerlussuaq, Maniitsoq, Paamiut, Ilulissat, Narsarsuaq, Kulusuk 
• Fra Aasiaat kan du flyve til Kangerlussuaq eller Ilulissat 

 
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 på 50 – 500 indbyggere. I Grønland er det oftest sværere at 

komme frem til en bygd end en by. 


