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Udfordrende brætspil
Efter flere års produktudvikling blev Acandus sejlerspil Skipperrace søsat i januar i år. Vi har haft spillet
på bordet til både gode grin og frustrationer. Der er nemlig arbejdet godt med spørgsmålene, som har
gjort spillet kompetent som læringsmateriale i danske sejlklubber.
Som ved de fleste andre videnbrætspil, kræver det et par runder at blive dus med reglerne, men så kan det
også gå derudaf på bidevind, læns m.m. fra havn til havn, spørgsmål til spørgsmål på flere
sværhedsniveauer.
Der kan scores vindpoint, så man træner, hvad det egentlig er, man sejler, når vinden er i en bestemt
retning. Ellers handler det om at svare rigtigt på spørgsmål i tre sværhedsgrader fra f.eks. ”Hvor lang
rækkevidde har et mellembølgeanlæg i sømil” over ”Hvad er en genua” og ned til ”Hvilken farve har en
nødraket”. Hvis man er voksen altså.
Spilles der med børn, er der juniorkort til rådighed, som rent faktisk også kan bruges, hvis man har mindre
erfarne sejlervenner eller ikke-sejlervenner om bord. For selv om man ikke ved så meget om sejlads, kan
sejlerspillet alligevel sætte gang i tanker og paratviden, er vores erfaring.
Skipperrace kan spilles på flere – mere eller mindre avancerede – måder. Der kan sejles familietur og
kapsejlads, eller man kan selv videreudvikle sine egne regler, der giver udfordringer, fandt vi ud af.
Og så er det jo nærliggende at tage en omgang spørgsmål-svar ved hjælp af kortene, som man tit ender
med at gøre i andre videnspil som Trivial Pursuit.
Spillet er en rigtig god følgesvend om bord i sommerferien, hvis en regnvejrsdag skal have fyld, og fordi
man kan praktisere det, kortene omhandlede, under sejladsen.
Spillet er også en rigtig god gaveide til sejlere in spe, som skal til at tage duelighedsbevis.
Konklusion: Et rigtig godt og lærerigt spil for nye såvel som erfarne sejlere – voksne og børn. Godt tænkt
og pengene værd.
Produktinfo: Brætspil med sejler- og sejlads-spørgsmål i kraftig lamineret pap og solid æske.
Pris: 499 kr.
Producent: Acandu
Forhandler: www.skipperrace.dk

