
SPILLEVEJLEDNING

Indhold
1 spilleplade
3 spillebrikker
27 spørgmålskort

Tillykke - I skal på ferie!
I er en gruppe venner, der for nylig  
er fyldt 18 og har vundet en Interrail- 
billet i EU’s konkurrence Discover- 
EU. Billetten giver adgang til at køre 
gratis med tog i hele Europa en måned i sommerhalvåret. 

Del jer op i tre hold (et gult, et blåt og et rødt) og stil de tre spille- 
brikker (gul, blå og rød) på startfeltet (Danmark). 

Læg spørgsmålskortene i tre bunker (gul, blå og rød) med bagsiden  
opad og i rækkefølgen 1-9, så 1 er det øverste kort. 

De tre hold tager hver sin rute ned gennem Europa: 
• Gult hold vil til musikfestival i Ungarn.
• Blåt hold vil til Portugal for at besøge Søren,  

der læser på universitetet i hovedstaden Lissabon.
• Rødt hold vil på strandferie på Cypern. 

Undervejs ankommer I til en række lande, hvor I bor nogle dage og 
møder de lokale. Hver gang I ankommer til et land, skal I svare på 
et spørgsmål, inden I må rykke videre. Læs hele svaret op, da I får en 
masse EU-viden. 

I er nu klar til at rejse
Holdet med den yngste deltager starter. Startholdet rykker frem til felt 
1 og svarer på spørgsmålet. En person fra et andet hold læser spørgs-
målet op. Det er forbudt at bruge hjælpemidler (fx mobiltelefon eller computer). 

Hvis I svarer forkert, går turen videre til næste hold. Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem og svare på næste 
spørgsmål. Hvis I svarer rigtigt igen, må I igen rykke et felt frem og svare på næste spørgsmål. Herefter går turen 
videre. Et hold kan altså max svare på tre spørgsmål i løbet af en tur, hvorefter turen går videre til næste hold. 

Vinderen er den gruppe, der først når frem til målet for deres rejse – og svarer rigtigt på spørgsmålet. Svarer holdet 
forkert, får de andre hold en tur mere – og dermed chancen for at nå frem til endemålet for deres rejse og svare 
rigtigt på spørgsmålet og altså vinde.

Når ét hold har vundet, fortsætter de to andre hold med at spille, til alle er nået frem. Vinderholdet fordeler sig på 
de to andre hold. 

OPDAG EUROPA

Blåt hold rejser til Lissabon for at besøge Søren, der studerer i byen.  

Gult hold rejser til musikfestival i Budapest. 

Rødt hold rejser til Cypern for at holde  
strandferie. 

OPDAG EUROPA er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra Europa-Nævnet


