
Auktionsquiz. 
I Auktionsquiz holder spillerne auktion over spillets spørgsmålskategorier. 

Den spiller, der vinder auktionen over en kategori, har købt retten til at få og svare på et spørgsmål i 

kategorien. Et rigtigt svar giver et point. 

Et spil består af tre runder. 

I hver runde holdes der auktion over spillets 10 spørgsmålskategorier. 

Når de 10 kategorier har været på auktion, er den første runde slut, og spillet starter forfra med en ny 

runde, hvor alle 10 kategorier kan købes.  

Den spiller, der har flest point, når alle auktioner er afsluttet, er vinderen af spillet. 

 

Inden spillet starter: 

Kategoribrikkerne lægges ved siden af hinanden på bordet i tilfældig rækkefølge.  

Pointbrikkerne samles i en bunke.  

Hver spiller tildeles 500 kroner (otte 25-kronesedler og tre 100-kronesedler) i startpenge. 

Hammerslagskortene blandes, og hver spiller tildeles tre tilfældige hammerslagskort.  

Disse kort er personlige og vises ikke til modspillerne. 

 

Spillet 

Spillerne holder nu auktion over hver af de 10 kategorier i den rækkefølge, som kategoribrikkerne ligger i 

på bordet.  

Der afholdes en auktion for hver kategori.  

Ved hver auktion siger spillerne, hvor meget de vil give for retten til at få et spørgsmål i den pågældende 

kategori. Der bydes frit, det vil sige ikke efter tur, indtil en spiller har givet et bud, som ingen af de andre 

spillere vil byde over. Den spiller, der byder højest (herefter kaldet køberen), køber dermed retten til at få 

et spørgsmål i kategorien (eksempelvis historie). 

Køberen betaler det budte beløb (pengene lægges til side) og får nu læst spørgsmålet op.  

Det er spilleren til højre for køberen, der læser op.  

Svarer køberen rigtigt på sit spørgsmål, får han/hun et point. 

Svares der forkert, får køberen ingen point. 

Spillet går nu videre, og der holdes auktion over næste spørgsmålskategori. 

Den spiller, der købte den foregående kategori, starter med at byde på den nye kategori. 

Når en runde er slut, får spillerne igen 500 kroner i startpenge til at holde auktion for i næste runde. 

Det er ikke tilladt at overføre startpenge fra én runde til en anden. 

Hvis flere spillere har lige mange penge tilbage, når den sidste kategori i en spillerunde bortauktioneres, og 

dermed har lige stor mulighed for at vinde auktionen, er det spilleren, der byder først, som vinder 

auktionen og får retten til at svare på spørgsmålet. 

 

Hammerslagskort: 

De uddelte hammerslagskort giver spillerne mulighed for at påvirke spillet til fordel for sig selv og for at rille 

modstanderne.  

Kortene må spilles, efter en auktion er afsluttet, med undtagelse af kortet "overtræk", der må spilles under 

en auktion.  



Foruden de tre hammerslagskort, som spillerne starter med, får hver spiller to ekstra kort, hver gang en ny 

runde startes. Ubrugte hammerslagskort kan overføres til en ny runde. 

 

Hammerslagskort: 

Dobbeltpoint 

Når en spiller har købt en kategori, kan han/hun spille kortet, inden spørgsmålet læses op.  

Spilles kortet, får køberen to point ved et rigtigt svar.  

Svarer køberen forkert, får han/hun nul point, og kortet er brugt.  

 

På baghjul 

Når en spiller har købt en kategori, kan en modspiller spille kortet "på baghjul", inden spørgsmålet læses 

op.  

Svarer køberen rigtigt, får både spilleren af baghjuls-kortet og køberen et point.  

Hvis køberen har spillet kortet "dobbeltpoint", får spilleren af baghjuls-kortet stadig kun et enkelt point ved 

rigtigt svar.  

Svarer køberen forkert, får begge spillere nul point, og kortet er brugt. 

 

Overtræk 

Den, der spiller kortet, modtager 150 kroner ekstra at købe spørgsmålskategorier for i den pågældende 

runde. 

 

Snigløber 

Når en spiller har købt en kategori, kan en modspiller spille kortet, før spørgsmålet læses op, og denne 

spiller får nu en gratis mulighed for at svare på spørgsmålet før køberen. Kan spilleren af snigløber-kortet 

svare rigtigt, får han/hun et point, og køberen får nul point. Svarer spilleren af snigløber-kortet forkert, får 

køberen mulighed for at svare på spørgsmålet. 

 

Trumf 

Når en spiller har købt en kategori, kan en modspiller spille kortet, efter spørgsmålet er læst op, men før 

køberen når at svare, og få mulighed for at svare på spørgsmålet.  

Kan spilleren af trumf-kortet svare rigtigt, får han/hun et point, og køberen får nul point. Svarer spilleren af 

trumf-kortet forkert, får køberen mulighed for at svare på spørgsmålet. 

 

Vinder: 

Når alle kategorier er bortauktioneret og alle spørgsmål forsøgt besvaret i alle tre runder, er spillet slut. 

Den spiller, der har flest point, er vinder af spillet.  

 

God auktion! 
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