
KAMPEN OM EU-MANDATET 
 

Spelets mål är att vinna det eftertraktade EU-mandatet. För att lyckas med detta måste du 

besöka så många EU-länder som möjligt (eller helst samtliga länder) och svara rätt på 

kunskapsfrågor om EU och Piratpartiets EU-politik. Du har dessutom en begränsad 

kampanjbudget, så planera ditt resande noga. 

 

SPELVARIANTER 

Begränsad tid. Om ni har begränsad tid för spelet, är vinnaren den som hinner med att stryka 

flest länder på sitt spelarkort. 

 

Kort version. Den spelare som först lyckas stryka ett bestämt antal länder (exempelvis 

10 eller 15) på sitt spelarkort har vunnit. Bestäm i förväg antalet länder som ska strykas. 

 

Lång version. Den spelare som först lyckas stryka samtliga länder på sitt spelarkort har 

vunnit. 

 

MATERIAL 

 Skriv ut en spelplan, helst i A3-format. 

 Skriv ut tillräckligt många spelarkort (ett till varje spelare). 

 Skriv ut frågekorten. Klipp isär dem. Blanda dem noga! 

 Fixa fram pjäser till alla spelare. Enklast är att låna från något annat spel, eller att 

använda knappar med olika utseende. 

 Låna en tärning från något annat spel. 

 Hämta en penna. 

 

FÖRBEREDELSER 

1) Bestäm vilken spelvariant ni ska spela. (Se SPELVARIANTER.) 

2) Blanda frågekorten och lägg dem tillsammans i en hög med baksidan upp. 

3) Alla spelare väljer varsin pjäs och placerar den på Sverige. 

4) Dela ut ett spelarkort till varje spelare. 

5) Den som kan komma med det mest övertygande argumentet om varför han/hon/hen bör få 

börja, blir förste spelaren. 

6) Ifall ni lyckas ta er förbi punkt fem är ni redo att börja spelet. 

 

SPELETS GÅNG 

(När en spelare är färdig med sin omgång går turen vidare till näste spelare medurs.) 

 

1) Att förflytta sig. 

Spelaren vars tur det är bestämmer ifall han vill stå kvar i landet där han befinner sig, eller 

färdas vidare till lands, till sjöss eller med flyg. 

 

OBS! Om du väljer att resa till Sverige/Finland, Malta eller Cypern, se till så att du har 

tillräckligt med pengar för återresan till den europeiska kontinenten. Glömmer du detta, får du 

stå över tre kast och sedan ta båten som fripassagerare. 

 

OBS 2! En tunnel förbinder Frankrike och Storbritannien. Irland ligger så nära Storbritannien 

att man kan hoppa över. Det tricket går dock inte att göra om när du ska resa till Malta, som ej 

går att nå via land. 

 



OBS 3! Det är inte tillåtet att passera eller stå på samma land som någon annan spelare, med 

undantag för Sverige. Du kan alltså tillfälligt blockera länder och färdvägar för dina 

motspelare. (Denna regel kan strykas, ifall det är nödvändigt vid ett stort antal spelare.) 

 

OBS 4! Om du hamnar på ett land som redan är struket på ditt spelarkort går turen direkt 

vidare till näste spelare. Då får inte möjlighet att svara på något frågekort. 

 

Stå kvar 

Du får bara stå kvar om du befinner dig i ett land som inte är struket på ditt spelarkort. Om du 

väljer att stå kvar, gå vidare direkt till punkt 2 (Frågekort). 

 

Färdas till lands (gratis) 

Slå med tärningen. Gå det antal steg som tärningen utvisar. Varje land är ett steg. Du får inte 

beträda ett land två gånger vid samma förflyttning (detta inkluderar landet där din resa börjar). 

 

Om du inte kan gå det antal steg som tärningen visar måste du stanna i landet där du befinner 

dig, men din spelomgång är slut. Turen går vidare till näste spelare. 

 

Färdas till sjöss (1000 kr.) 

Om du befinner dig vid ett land som gränsar mot vatten, kan du ta en båt. Detta kostar 1000 

kr. Stryk den summan från ditt spelarkort. Förflytta sedan din pjäs till valfritt land med 

vattengräns. 

 

Färdas med flyg (2000 kr.) 

Alla länder har flygplats. Om du vill färdas med flyg kostar detta 2000 kr. Stryk den summan 

från ditt spelarkort. Förflytta sedan din pjäs till valfritt land. 

 

2) Frågekort 

När du nått din destination (eller direkt när det är ditt drag, ifall du väljer att stå kvar i landet 

där du befinner dig) får spelaren till vänster om dig ta upp och läsa det översta frågekortet. 

 

Frågekortet är oftast ett påstående om EU eller Piratpartiets EU-politik. Nu ska du gissa ifall 

påståendet är sant eller falskt. 

 

Om du svarar rätt får du stryka landet som du befinner dig i från ditt spelarkort. Dessutom får 

du öka din kampanjkassa genom att ringa in en av hundralapparna. (Finland, Malta och 

Cypern är värda 500 kr.) Turen går därefter vidare till näste spelare. 

 

Om du svarar fel går turen direkt vidare till näste spelare. 

 

Ibland innehåller Frågekortet en överraskning istället för ett påstående. Följ då 

instruktionerna. Därefter går turen vidare till näste spelare. 

 

Frågekortet läggs tillbaka nederst i högen. 
 


