
Adult supervision 
recommended.

Ensure a safe 
playing area.

Ages 8+Average game 
play: 1 hour

Customer Hotline: 0845 055 8995
or call
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Spilleregler

1 Beat That!-spillebræt
1 Beat That!-Mega Mat 
1 Beat That!-Target Mat 
1 Beat That!-handske
1 Beat That!-bold
1 Beat That!-mesterpokal
1 30-sekunders-Beat That!-timeglas
1 Beat That!-terning
6 Beat That!-spillebrikker
40 Beat That!-skiver
200 Beat That!-kort

Gennemsnitlig spilletid: 1 time.
Fra 8 år og opefter.
Sørg for trygge spilleomgivelser.
Bør spilles under opsyn af voksne.

Indhold:

Hop, mim, syng, balancér, stav, dans, rim, kast, le, tænk …

Beat That! tester dine mentale og fysiske evner og lægger op til max sjov og ballade. 
Den enestående spillestil opfordrer spillerne til at byde ind på, hvor godt de kan klare en 
Beat That!-udfordring på 30 sekunder, før turen går videre til de andre, der skal prøve at 
gøre det bedre. 

Kan du klare udfordringen og bevise en gang for alle, at du virkelig er 
den allerbedste? Find ud af mere og kom i gang med spillet.

Dreng, pige, dreng, pige …
Gæsterne bliver rigtig rystet sammen, hvis du placerer dem 
dreng, pige, dreng, pige rundt om bordet. Så skal det nok blive sjovt.

Det gør ikke noget, hvis du har flere end seks middagsgæster. 
Bare lav hold med to eller flere spillere. Og så vælger man undervejs, hvem der skal tage udfordringerne.

Vælg hold

Det her ryster posen godt og grundigt. Hver gang en 
spiller har udført en personlig udfordring, skal han/hun 
skifte plads med en anden spiller efter eget valg.

Super personlige udfordringer

Vidste du, at Beat That! også er alle tiders spil til 
middagsselskaber? Ved hjælp af følgende fif lærer 
gæsterne hurtigt hinanden meget bedre at kende.

Middagsselskabs-regler

Vi kan …

Det store spil, hvor det gælder om at være bedst


