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           REGLER
INDHOLD

40 udfordringskort

180 løsningskort

24 chefkort
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FORBEREDELSE
Hvis I er 4–6 spillere, spiller alle alene. 
Hvis I er 7–12 spillere, går I sammen i hold af to personer, så 
der er 5 eller 6 hold/spillere. Holdet anses for at være én spil-
ler og skal være enige i alle valg i løbet af spillet.
Eksempel: Ved 8 spillere kan der for eksempel være 4 personer, 
der spiller alene og 2 hold á 2 personer, der spiller sammen. 
I dette spil lægges der på denne måde 5 løsningskort i hver 
runde. 

Bland alle løsningskortene, og uddel 7 kort til hver spiller. 
Dette er spillerens hånd, som ikke må vises til de andre 
spillere. Resten af løsningskortene lægges i en bunke på 
bordet med bagsiden opad. 
Bland udfordringskortene, træk 8 kort, og læg dem i en 
bunke ved siden af løsningskortene med bagsiden opad. 
Der bruges ét udfordringskort til hver af de 8 runder i spillet.
Resten af udfordringskortene lægger I tilbage i æsken.
Herefter får hver spiller uddelt 4 chefkort – én af hver type. 
Spillerne må gerne kigge på deres egne chefkort. 

I ÅRETS CHEF kæmper spillerne om at vælge de bedste 
løsninger på virksomhedens udfordringer og gætte, 
hvilken type chefen er. Den spiller, der har samlet flest 
point efter 8 runder, vinder og bliver ÅRETS CHEF. 
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Personen, der sidst har drukket en kop kaffe, starter med 
at være chef. De andre spillere starter som medarbejdere i 
virksomheden.

I er nu klar til at spille!

   SPILLET
1. CHEFTYPEN
Chefen starter med at finde sin cheftype. Dette gøres, ved at 
chefen holder sine fire chefkort op foran sig med bagsiden 
udad. Medarbejderen til højre for chefen udpeger et vilkårligt 
chefkort. Chefen er nu denne type i runden. 
NB! Chefkortet må ikke ses af andre end chefen.  

De 4 cheftyper er beskrevet på bagsiden af dette regelhæfte. 
Hvis det er første gang, I spiller, anbefales det, at de fire chef-
typer læses højt for alle. Det kan også være en fordel at have 
beskrivelserne liggende fremme på bordet under spillet.

udfordringskort                   løsningskort                             chefkort
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2. UDFORDRINGEN
Chefen trækker et udfordringskort og læser det højt. Alle 
medarbejderne skal nu vælge et løsningskort fra deres hånd, 
som, de synes, passer bedst til udfordringskortet. Det kan 
være et løsningskort, som passer helt perfekt på én af de 4 
cheftyper, men det kan også være den sjoveste løsning på 
udfordringen. 
Ved 4 spillere skal I have en ”konsulent” med, så der i hver 
runde er 1 chef, 3 medarbejdere og 1 konsulent. 
Konsulenten er en fiktiv spiller, som lægger ét løsningskort i 
hver runde – dette trækker I fra bunken. Konsulenten får ikke 
point og kan ikke blive chef.
Ved 4 spillere går chefrollen på runde med urets retning. 

3. CHEFEN VÆLGER
Når alle har valgt et løsningskort, skal chefen blande kortene 
og læse dem op i vilkårlig rækkefølge. Kortene lægges ned 
på bordet ved siden af udfordringskortet, så alle kan se dem. 
Nu skal chefen vælge det løsningskort, der passer bedst til 
den cheftype, som chefen har trukket. 
NB! Chefens valg er subjektivt, og derfor har chefen også altid 
”ret” i sit valg.

4. CHEFTYPEN AFSLØRES
Nu er det medarbejdernes opgave at gætte, hvilken type 
chef spilleren er. Medarbejderne gætter ved at bruge ét af 
deres egne 4 chefkort, som de lægger foran sig med 
bagsiden opad. Kortene vises samtidig, og chefen afslører 
herefter sin cheftype. 
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5. POINT
Alle medarbejdere, der gætter cheftypen korrekt, må 
beholde deres løsningskort fra denne runde. Løsningskortet 
lægges foran spilleren og tæller for ét point.

Hvis mindst én medarbejder har gættet cheftypen korrekt, får 
chefen udfordringskortet fra denne runde. Udfordringsskortet 
lægges foran spilleren og tæller for to point. Hvis ingen 
gætter rigtigt, får ingen point.

Point tælles via kaffekopperne på løsnings- og udfordringskor-
tene.

6. NY RUNDE
De resterende løsningskort på bordet lægges væk, og alle 
medarbejderne trækker et nyt løsningskort, så de igen har 
7 løsningskort på hånden. 

Den spiller, der lagde det valgte løsningskort, bliver den 
nye chef. I starter nu en ny runde ved at følge punkterne 1-6. 
Spillet er slut, når bunken med udfordringskort er tom. 
Spilleren, der har flest point efter 8 runder, vinder spillet. 
Hvis det står lige efter 8 runder, deles sejren mellem de 
pågældende spillere.

 1 point                     2 point
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En stor tak skal lyde til:
Lars Åxman Petersen, Emilie Bach, Marie Bundgaard Jacob-
sen, Helle V. Jensen, Ulla Hummeluhr, Taleen Balian, Rasmus 
Billeskov, Christina Roed, Caroline Amalie Moesgaard, Emma 
Bolette Hummeluhr, Malte Skjoldager, Emil Kristian Gøhrn Ol-
sen, Cecilie Bruun Iversen, Christian Braginski, Daniel Sommer, 
Simone Frandsen samt Rasmus Fleischer Andersen, Camilla 
Helmer Jönsson og deres søn Anton.

SPILDESIGN Charlotte Hummeluhr
ILLUSTRATIONER OG GRAFISK DESIGN Julie Bjørnskov
UDVIKLET AF New Moments Games

New Moments Games ApS
Nordre Fasanvej 150A, 1.
2000 Frederiksberg

info@newmomentsgames.dk
newmomentsgames.dk

KREATIV OG PROFESSIONEL 
SPILKONSULENT
Søger din virksomhed en dygtig spil-
konsulent til et kommende spilprojekt? 
Det kunne være et nyt produkt til 
salg, oplæring af nye medarbejdere, 
opbygning af kunderelationer eller 
til noget helt fjerde. Kontakt os for at 
høre om mulighederne, så hjælper 
vi jer på vej! 
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DEN GODE CHEF:
Den gode chef tager beslutninger, som kommer
medarbejderne til gode og prøver altid at gøre det, 
der er bedst for de ansatte og for virksomheden. 
Den gode chef vil ofre sig selv, hvis det kan løse 
problemet.
KEYWORDS: OMSORGSFULD, ANSVARLIG, VELLIDT.

DEN UDBRÆNDTE CHEF:
Den udbrændte chef tager beslutninger, der er så 
passive som overhovedet muligt, og vil helst ikke 
indføre nye tiltag eller systemer. Den udbrændte 
chef er nedslidt, pensionsklar og på randen af et 
sammenbrud.
KEYWORDS: NEDSLIDT, GAMMELDAGS, PASSIV.

DEN DÅRLIGE CHEF:
Den dårlige chef tager beslutninger, som kommer 
ham eller hende til gode og gør kun ting for egen
vindings skyld. Den dårlige chef er samvittigheds- 
og skruppelløs og vil ikke have noget problem med 
at ofre medarbejderne.
KEYWORDS: EGOISTISK, HÆMNINGSLØS, UBEHAGELIG.

DEN LALLEGLADE CHEF:
Den lalleglade chef tager beslutninger, som slet 
ikke giver mening i forhold til den givne situation. 
Den lalleglade chef lever i en anden verden, elsker 
alt, hvad der er skørt og fjollet, og indfører gerne nye, 
vanvittige tiltag, fordi det er sjovt. 
KEYWORDS:  SKØR, FJOLLET, UBEKYMRET.


