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Opgelet: Wegens de kleine onderdelen in dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3
jaar. Gevaar voor verstikking vanwege inslikbare kleine onderdelen. Kleuren en details in de
ontwerpen kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking. www.skidalpine.nl
Deze verpakking s.v.p. bewaren voor eventuele correspondentie.

ONLINE
SPELUIT LEG

Vandaag gaan we er weer eens voluit tegenaan. Het wintersport-avontuur
begint voor elk van de spelers vanuit zijn of haar hotel en eindigt in het aprèsskicafé de SPITZE BAR, gelegen in het centrum van het gezellige dorp “Alpine”.
Het skigebied beschikt over 8 ultra-moderne skiliften: 4 gondelliften, 2 stoeltjesen 2 sleepliften. Bij de 4 gondelliften aan de lange zijden van het dorp worden
de skipassen gecontroleerd; bij de stoeltjes- en sleepliften hebben de skiërs en
snowboarders vrije doorgang.
Rondom het dorp rijden in beide richtingen gratis skibussen, waarmee de
4 gondelliften te bereiken zijn.
Het pittoreske autovrije “Alpine” heeft heel veel te bieden, zoals gezellige
hotels en pensions, uitstekende restaurants en (eet)café’s, een fantastisch
zwembad met aansluitend een fitnessruimte, een sauna met Turks bad en een
solarium, een ijsbaan, een tennishal, een bank waar je onbeperkt kunt pinnen,
supermarkt, souvenirwinkeltjes, postkantoor, een brood- en banketbakker,
meerdere skishops, toeristenbureau, een winkel met boeken en tijdschriften,
trendy dorpskapper én wat voor veel wintersporters een absolute must is…
sublieme après-skilokaliteiten!
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Het sneeuwzekere dorp ligt op ruim 1500 meter hoogte temidden van een
indrukwekkend bergmassief en beschikt over een uitgestrekt skigebied met een
groot netwerk aan goed geprepareerde pistes, waar skiërs en snowboarders
van elk niveau hun hart kunnen ophalen; je kunt er naast skiën, snowboarden,
langlaufen en wandelen óók parapenten, sneeuwscooteren, ijsklimmen en
sledehondentochten maken; bovendien wordt het dorp alom geroemd om zijn
fantastische rodelbaan.
Langs de pistes liggen oergezellige skihutten waar je iets kunt eten en drinken
of gewoon lekker kunt luieren in een ligstoel; er zijn een aantal moderne
zelfbedieningsrestaurants bij de liftstations en verder heel veel interessante
bezienswaardigheden, die je tijdens je skitocht kan aandoen.
Kortom, een waar paradijs, zélfs voor de meest verwende wintersporter!
Zó, en nu snel naar de gondellift!
Je voelt het gewoon, dit wordt een fantastische dag; een diepblauwe lucht,
een lekker winterzonnetje, geen zuchtje wind… en een meer dan perfecte
sneeuwconditie.
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Doel van het spel

Algemene spelregels

Vanuit je Hotel (start) jouw route bepalen in het skigebied om zo de leukste
en mooiste bezienswaardigheden te bereiken, opdrachten te vervullen op de
piste en in het dorp, en dat je als eerste het après-skicafé de SPITZE BAR weet
binnen te stappen (finish).

• Iedere speler kiest een pion en plaatst
deze op het hotel van dezelfde kleur.

• Gooit een speler zes ogen dan mag hij
nog een keer gooien.

• Elke speler ontvangt “gesloten” 4 Ski
d’Alpinekaarten waarmee hij zijn route
bepaalt; spelers mogen als eerste beurt
1 Ski d’Alpinekaart “blind” ruilen met de
“bank”.

• Bij het gooien van 3 ogen of het
inzetten van een bewaarkaart mag een
speler een gondellift, een piste of een
dorpsstraat blokkeren, een blokkade
opheffen of verplaatsen. Daarna mag
de speler nog een keer gooien (zie
specifieke spelregels).

SPELONDERDELEN
1
6

Speelbord
Pionnen (wintersporters)

36 Ski d’Alpinekaarten (t.b.v. uitstippelen van de pisteroute)

• De speler die het hoogste aantal ogen
gooit mag beginnen.

55 Pistekaarten (opdrachten en bewaarkaarten tijdens het skiën/snowboarden)
30 Après-skikaarten (opdrachten en bewaarkaarten in het dorp “Alpine”)

• Er wordt beurtelings gespeeld met de
wijzers van de klok mee.

2

• Spelers verplaatsen hun pion het aantal
stappen (in één richting) als ogen met de
dobbelsteen worden gegooid, tenzij de
spelregels anders aangeven.

Blokkadefiches (t.b.v. blokkeren andere spelers)

1
1
1

Rescue-helikopter met evacuatiesteen
Bernard de pistehond met uitgraafsteen
Dobbelsteen

1

Spelregelboekje

Attentie: een bewaarkaart mag na
ontvangst direct worden ingezet, maar
hoeft niet. De bewaarkaart mag óók
worden ingezet bij een volgende beurt.
• De spelkaarten worden na gebruik
ingeleverd en onder het betreffende
stapeltje speelkaarten geschoven.

SPELVOORBEREIDING
Lees, alvorens te beginnen, de spelregels aandachtig door. Alle kaarten
worden goed geschud en naar soort met de tekst naar beneden geplaatst.
De rescue-helikopter en pistehond komen op de daarvoor bestemde markeringen
op het speelbord te staan.
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Skihut
Juliette
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Van HET hotel naar skipascontrole EN IN DE SKILIFT!

Tijdens het afleggen van de route

Vertrek uit het hotel
Spelers mogen bij de start (hun hotel)
het dorp uitsluitend verlaten via de
lichtblauwe spelposities (4 op een rij),
richting busbaan.

Gebruik van de piste
Een speler beweegt zijn pion in afdaling
via de spelposities op de piste.

Gebruik van de skibus
Komt een speler met zijn pion op een
bushalte, dan mag hij zich direct naar
de bushalte van zijn keuze begeven en
nog een keer gooien.
Skipascontrole bij de
gondellift
Zodra een speler de
skipascontrole bij
een gondellift heeft
bereikt, beweegt hij de pion van links
naar rechts en van rechts naar links
tot hij op groen komt.
Groen betekent dat de skipas geldig
is. De speler neemt direct plaats in
de eerste cabine van de gondellift en
gooit nog een keer om naar boven te
gaan.
Rood betekent dat de skipas nog niet
geldig is en dat de speler het de
volgende beurt weer mag proberen.
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Attentie: In de skipascontrole mag
zich 1 speler tegelijk bevinden, en een
speler mag vanuit de skipascontrole
niet weer terug de busbaan op!
Van de piste in de gondellift
Ben je in afdaling (piste) richting de
gondellift en bevindt zich een speler in
de skipascontrole dan wacht je op de
laatste spelpositie van de piste tot de
skipascontrole vrij is om te betreden.
Blokkeren van de gondellift
Een gondellift wordt geblokkeerd
wanneer een speler op de eerste cabine
een blokkadefiche plaatst. Als de
gondellift is geblokkeerd, dan mag een
speler de skipascontrole niet betreden.
Bevindt een speler zich in de
skipascontrole dan mag de
gondellift niet geblokkeerd
worden.
Gebruik van de skiliften
Spelers mogen elkaar in een skilift niet
passeren, maar sluiten achter elkaar
aan. Bijvoorbeeld: Gooit een speler 5
ogen en er zijn 2 spelposities vrij tot
aan de voorganger dan gaat de speler
2 spelposities vooruit.
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Bezienswaardigheden
Boven aan een skilift gekomen worden
de ski’s of snowboard ondergebonden en
neemt een speler de piste (afdaling) die
naar zijn mening het beste aansluit op de
geplande route. Zodra een speler tijdens
zijn route een “bezienswaardigheid”
heeft bereikt of is gepasseerd, toont hij
de betreffende Ski d’Alpinekaart, leest
de tekst voor en levert daarna de kaart
in. De “bezienswaardigheden” die staan
afgebeeld op de Ski d’Alpinekaarten,
liggen langs de pistes, deels aan de
busbaan en aan het einde van sommige
skiliften.
Blokkeren van de skipiste
Een piste kan worden afgesloten door op
een rood omlijnde spelpositie
van een pistesplitsing een
blokkadefiche te plaatsen.
Attentie: Bij splitsingen op de
piste of bovenaan een skilift mag slechts
één van beide blokkadeposities worden
afgesloten, want skiërs of snowboarders
moeten altijd kunnen afdalen.

Trekken pistekaart
Komt een speler op de piste met zijn
pion op een blauwe spelpositie met
sneeuwkristal, dan ontvangt hij een
pistekaart; de kaartopdracht wordt
nog dezelfde beurt uitgevoerd (met
uitzondering van een bewaarkaart).
Toelichting:
Wordt een speler via een pistekaart naar
een positie in het dorp verwezen, dan
breekt hij zijn route af, voert de opdracht
uit en verlaat bij de volgende beurt het
dorp via de kortste weg richting de
busbaan. Een speler mag het dorp niet
doorkruisen.
Wordt een speler naar één van de 36
“bezienswaardigheden” verwezen in het
skigebied of aan de skibusbaan, dan
plaatst hij zijn pion op de betreffende
“bezienswaardigheid”; de volgende beurt
start hij zijn route via de naastliggende
spelpositie en gooit met de dobbelsteen.
Attentie: Spelers mogen zich pas in
het dorp begeven, nadat zij hun 4 Ski
d’Alpinekaarten hebben afgelegd en zij
hun ski’s in de skiruimte van hun hotel
hebben geplaatst; zie ‘Van einde route
tot apres-ski! (finish)’.
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Inzetten rescue-helikopter
Wanneer wordt gevraagd zoveel
mogelijk skiër(s) of snowboarder(s)
te evacueren i.v.m. dreigend
lawinegevaar dan wordt de helikopter
bij een speler naar keuze (jezelf of een
ander) geplaatst, die zich of op een
piste of in een skilift bevindt.

Wordt er blanco gegooid, dan
wordt daarmee aangegeven, dat het
lawinegevaar is geweken voor de
gekozen speler en de nog overige
te evacueren spelers. In dat geval
vliegt de helikopter leeg terug naar
zijn thuisbasis (heliplatform) en kan de
speler zijn avontuur bij de eerstvolgende
beurt weer normaal voortzetten.

Vervolgens wordt door de kaarthouder
met de evacuatiesteen gegooid;
komt een rood kruis boven te liggen,
dan wordt de betreffende skiër of
snowboarder met de helikopter
geëvacueerd naar veiliger oorden; het
heliplatform.

Inzetten Bernard, de pistehond
Trekt een speler een pistekaart waaruit
blijkt dat hij in de diepe sneeuw is
beland, dan geldt de volgende regel: de
speler plaatst Bernard naast zijn zijde
en gooit met de uitgraafsteen; komt
de zachtmoedige poot van Bernard
boven te liggen, dan is de speler uit
zijn benarde positie bevrijd en mag
Bernard terug naar zijn verblijf.

Is de eerste evacuatie met succes
uitgevoerd, dan moet je de volgende
speler naar keuze ook proberen te
evacueren met de evacuatiesteen.

Wordt er blanco gegooid, dan heeft
Bernard meer tijd nodig om de speler uit te
graven. In dat geval wordt er de volgende
beurt opnieuw met de uitgraafsteen
gegooid. Pas wanneer Bernard de speler
heeft bevrijd mag de speler de volgende
beurt zijn afdaling voortzetten.

Attentie: Geëvacueerde skiërs
of snowboarders moeten als zij aan
de beurt zijn hun tocht vanaf het
heliplatform weer oppakken.
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Van einde route tot DE aprés-ski! (finish)
Richting hotel
Zodra een speler zijn 4 Ski
d’Alpinekaarten heeft afgelegd verlaat
hij het skigebied via de 4 “uitgangen”
(één aan elke zijde van het dorp) en
verplaatst zich naar zijn hotel via de
busbaan; de speler mag vanaf de
busbaan het dorp alleen binnenkomen
via de (4) lichtblauwe spelposities,
dezelfde als vanwaar hij bij de start
het dorp (zijn hotel) heeft verlaten.

Naar de après-ski
Zodra een speler zijn hotel is gepasseerd
(hetgeen betekent dat hij zijn ski’s
of snowboard in het skihok heeft
geplaatst), mag hij zich vrijelijk door en
rondom (busbaan) het dorp verplaatsen,
zich een weg banend naar de SPITZE
BAR (de finish), het gezelligste aprèsskicafé van het dorp “Alpine”.
Trekken après-skikaart
Komt een speler met zijn pion op
een spelpositie in het dorp met een
sneeuwkristal, dan wordt een aprèsskikaart getrokken en de opdracht nog
dezelfde beurt uitgevoerd.

Blokkeren dorpsstraatje
Een dorpsstraatje kan
worden afgesloten door op
een rood omlijnde spelpositie een
blokkadefiche te plaatsen. In het dorp
mag een straat volledig geblokkeerd
worden. Tip: soms is via de busbaan
verplaatsen heel handig!

De sPELER die als eerste de
SPITZE BAR binnenstapt mag
zich voor dat moment de
allergrootste noemen!!!
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Maar juich niet te vroeg!
De Spitze bar is via 2 kanten te bereiken,
maar om het après-skicafé binnen te
mogen moet een speler wel exact het
juiste aantal ogen gooien; gooit hij teveel
ogen dan moet hij terugtellen (niet
doorsteken) en op zijn volgende beurt
wachten... als je die nog krijgt ?!).

De speelduur wordt bepaald door het aantal
gekozen ski ‘d alpinekaarten aan het begin van
het spel. Voor langer of korter speelplezier pas
je het aantal gekozen ski d’Alpinekaarten aan.
– 4 ski ‘d alpinekaarten ± 60 minuten SPEELDUUR
100% Sneeuwpret!
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