
MÅL•MAALI

Hvert felt på Beat That!-spillebrættet er markeret med et symbol. 
Når spilleren, der har Beat That!-terningen, lander på et felt, skal 
han/hun tage et kort og læse det spørgsmål højt, der svarer til 
symbolet på feltet.

Mentale, fysiske og hemmelige udfordringer kan alle byde ind på. 
Det vil sige, at spilleren med terningen skal byde ind på, hvor mange 
gange han/hun tror, han/hun kan klare den pågældende aktivitet i 
det givne tidsrum (mindstebuddet er én). ALLE UDFORDRINGERNE 
SKAL KLARES INDEN FOR 30 SEKUNDER!

Når spilleren med Beat That!-terningen har budt ind, skal han/hun 
give udfordringen videre til højre eller til venstre. A)

I alle udfordringer er der en vinder (og en taber).

Test kroppen, så det rykker. Hvor smidig er du? 
Hvor stærk er du? Hvor dygtig er du? 
Du kan godt begynde at varme op, hvis du vil vinde disse.  

3) Klar til udfordringen

Beat That!

2) Kom godt i gang

1) Formålet med spillet
Formålet med Beat That! er at nå hele vejen rundt på spillebrættet 
før alle andre. Det gør spillerne ved at vinde retten til at slå med 
Beat That!-terningen. Det gør man ved enten at:
 

a) Klare en udfordring, eller
b) Udfordre en anden spiller, der ikke kan klare udfordringen.

Spillerne vælger hver en spillebrik og sætter den på startcirklen på 
Beat That!-spillebrættet (den er markeret med symbolet for en fysisk 
udfordring). Denne fysiske udfordring går ud på at afgøre, hvem der 
først må slå med Beat That!-terningen – det er den eneste udfordring, 
alle tager sammen. Man gør sådan her:

 

Sådan spiller du Beat That!

Jeg kan nævne 6 nødder, 
og jeg giver udfordringen 

videre til højreJeg kan nævne 

7

Jeg kan nævne 

10

Jeg kan nævne 

10
Jeg kan nævne 

10

Jordnød, 
hasselnød, 
paranød, 

cashewnød …

12

11

Alle spillerne skal byde ind. Når det bliver din tur til at byde, 
har du to valg:

 Du kan byde over  
Så går udfordringen videre rundt om 
bordet i samme retning som før.

B) Du kan udfordre den foregående 
ved at kaste Beat That!-handsken på 
bordet og råbe ”Beat That!”. 

OBS: Personlige udfordringer kan andre ikke byde ind på. Spilleren med terningen skal tage 
udfordringen på kortet selv (disse udfordringer skal også klares inden for 30 sekunder).  

4) Tag udfordringen
Når Beat That!-handsken er blevet kastet, 
skal den udfordrede spiller forsøge at klare 
udfordringen inden for de 30 sekunder.

Held og lykke!
Hvis man mener, en spiller ikke 
har udført udfordringen ordentligt, 
lægger man timeglasset på siden. 
Udfordringen genoptages, 
når spillerne har afgjort striden 
ved afstemning.

5) Den næste udfordring

Enten lykkes det spilleren at klare 
udfordringen, og så vinder han/hun ...

eller også …
mislykkes forsøget, og så vinder den 
spiller, der udfordrede ham/hende.

Den spiller, der vinder udfordringen, har retten til Beat That!-terningen. 
Det vil sige, at han/hun må slå med den igen og rykke brikken.

OBS: Personlige udfordringer er undtagelsen til reglen. Hvis en spiller 
ikke klarer sådan en, skal han/hun vælge, om spillet skal gå videre til 
højre eller til venstre. Den, hvis tur det så er, skal tage et kort og tage 
den udfordring, der passer til det felt, han/hun står på på spillebrættet. 
Derefter fortsætter spillet som normalt.

6) Sådan vinder du
Når en spiller når hen til de sidste tre felter på Beat That!-spillebrættet, skal 
han/hun klare tre personlige udfordringer – bronze, sølv og guld – for at vinde.

Når en spiller når hen til den personlige bronze-udfordring, skal han/hun 
stoppe (uanset om Beat That!-terningen viser højere). Man behøver ikke at 
slå igen, når man når de sidste tre personlige udfordringer. Så snart man har 
klaret en, rykker man videre til den næste.

Klarer man ikke en af de tre personlige udfordringer, skal man vinde retten 
til at slå med Beat That!-terningen, før man må prøve igen.

Beat That!-kort

Mentale udfordringer  
Test din hjerne, så det batter. Hvor meget ved du? 
Hvor god er du til tal? Hvor god er din hukommelse? 
Gør klar til en god gang hjernegymnastik. 

Fysiske udfordringer  

Hemmelige udfordringer  
Test dine evner for sjovs skyld. Hvor mange skøre danse kender du? 
Hvor mange gakkede gangarter kan du? Hvad med tåbelige grin? 
Velkommen til den kugleskøre kategori. 

Personlige udfordringer  
Her får du rampelyset helt for dig selv. Kun den spiller, der får en 
personlig udfordring, må prøve at klare den. Kan du klare presset? 

Alle udfordringer 
skal klares på 

30
sekunder!

Beat That!-mesterpokalen 
Klarer du den personlige guld-udfordring, har du 
vundet! Vi foreslår, at du løfter pokalen i vejret, 
mens de andre spillere hepper og knæler for den 
store mester. 

Beat That!-bolden  
Du skal både jonglere og balancere 
med den på hovedet. 
Beat That!-bolden er superskæg.

Beat That!-handsken  
Kast handsken, råb 
Beat That! så højt, du 
kan, og så går det løs.

Beat That!-skiver  
De spiller en rolle i mange af udfordringerne. 
De kan enten bruges med tallene eller 
billedet opad (pas på Abe-skiven!).

Dette er Target Mat. Med den kan vi 
teste, hvor præcis og adræt du er.

Dette er Mega Mat. Med den 
kan vi teste, hvor mobil du er.

(i)  Alle spillere tager en Beat That!-skive og står tre skridt fra Target Mat.

(ii)  Spillerne prøver efter tur at kaste deres Beat That!-skive og ramme så 
 tæt på midten af zone 3, som de kan (man har kun ét forsøg).

(iii)  Den spiller, der kommer tættest på, vinder retten til at slå med 
 Beat That!-terningen. Han/hun slår 
 først og rykker brikken hen ad 
 spillebrættet.


