Kæmpe Ludo
Hvordan kan man spille kæmpe Ludo udenfor på en sundhedsforsvarlig
måde på værestedet
•
•
•

•

Forsaml ikke flere end de tilladte.
Sørg for at håndvask eller håndsprit er tilgængeligt under hele aktiviteten, samt at der er
god plads til aktiviteten
Ludo brikkerne og terningerne kan ikke meningsfuldt afsprittes, derfor er det meget vigtigt,
at deltagerne vasker hænder eller bruger håndsprit løbende under aktiviteten og som minimum før og efter deres tur i et spil.
Kommunikér helt konkret hvilke regler og rammer, der er for aktiviteten, og hvad der forventes af dem, der møder op til aktiviteten.

Spillets formål:
At få sine fire brikker i hus hurtigst muligt.

Ludo-regler kort:

Der slås med terningen om, hvem der starter.
”Øjnene” på terningen angiver hvor mange felter man må rykke sin brik.
Når man slår en sekser må man rykke en brik ud på banen.
Hvis man har alle sine brikker i startfeltet, må man slå tre gange for at få en sekser.
Man kan slå de andre spilleres brikker ”hjem”, hvis man lander på samme felt.
Man kan ikke slås hjem, når man har sin brik i de farvede felter ved målområdet.
Når man skal have sine brikker i mål/hus, skal man ramme det præcise antal øjne. Hvis dette
ikke lykkedes, må man vente på sin tur eller rykke en af sine andre brikker der er i spil.
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Sådan spiller man ludo med LVS regler:
Man spiller fire sammen
Et spil varer 15 minutter – udpeg en til at styre og holde øje med tiden.
De generelle regler for ludo gælder også her
Vinderen er den med alle brikker i mål først, eller flest brikker i mål efter 15 minutters spil.
– Hvis dette er lige mellem to spillere eller flere gælder flest brikker i spil
– Hvis dette også er lige mellem to spilere eller flere, gælder hvor mange felter hver brik i
spil har tilbagelagt på pladen.
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