
Pontus Persson, Vänersborg

Pontus Persson är en levnadsglad  
vänersborgare som är väldigt förtjust i 

sin hemstad. Han går orkesterprogrammet 
på Birger Sjöberggymnasiet, är en hejare på trombon och 
spelar i ett ska-band. Annars håller Pontus mest till på  
familjens sommarställe i närheten av Sikhall, en av stadens 
många fina badplatser. Pontus har ett enda bekymmer i 
livet; han har svårartad älgfobi. Därför vågar han sig inte 
upp på Halle- och Hunneberg, de älgrika platå bergen med 
milsvid utsikt över Västergötland,  Vänern och Dalsland.

Åsa Åman, Färgelanda

I Färgelanda, vid foten av det vilda och 
vackra Kroppefjäll, bor Åsa Åman. Som 
historie lärare på mellanstadiet tar hon 
ofta med sina elever till gravfältet vid 
Håvesten, där tidigare genera tioner  

sover sin hedniska sömn. Åsa är intresserad 
både av gamla tider och gamla föremål, så hon 

är en flitig besökare på traktens många gårdsauktioner.   
Det antika intresset varvar hon med stenhårda utslag på 
Färgelanda Golfklubb. 

Henry Hansson, Dals Ed

En av Dals-Eds mest hängivna älg-
jägare heter Henry Hansson. Han 
är en stabil herre, nyss pensionerad 

efter ett långt  yrkesliv som skogs-
arbetare. Henry bebor en skogsfastighet 

i Rölanda och där  hänger hans stolthet, hornen efter den 
 artontaggare han sköt hösten 1968. Henry har även en liten 
 sommarstuga i Nössemark, en bit upp längs västsidan av 
Stora Le. Den hyr han ofta ut till norrmän som uppskattar 
lugnet och det fantastiska landskapet.

Lina Lind, Bengtsfors

Lina Linds stora passion är silver-
smide. Hon läser Metallhantverk 

på Stenebyskolan i Dals-Långed, 
men har valt att pendla från hemmet i Bengtsfors. På det 
viset kan hon både träffa sina gamla kompisar och umgås 
med studiekamraterna. Intresset för hantverk har hon ärvt 
av sin farmor som i hela sitt liv har flätat halmhattar hemma 
i Ärtemark. Flera av dem är utställda på Halmens Hus vid 
Gammelgården i Bengtsfors, ett av Väst sveriges största 
friluftsmuseum som ligger högt uppe på Majberget.

Ante Ankovic, Åmål

Under veckorna jobbar Ante Ankovic på verkstad, 
men på helgerna byter han svarven mot elgitarren i 
ett litet tight bluesband. Inte konstigt att han tycker 
att Åmål´s Blues Fest, en av  Sveriges främsta 
blues festivaler, är årets höjdpunkt! Antes andra 
stora intresse är travande hästar som det finns 
gott om på Åmålstravet. Där tippar han då och 

då, mest för spänningens skull. Ante bor i ett fint 
gammalt trähus i stadens centrum som utsågs till 

Årets stadskärna år 2002. 

Betty Bogren, Mellerud

Trollingfiske på Vänern är Betty 
 Bogrens favoritsysselsättning. Sedan 
hon pension erades från ortens plastfa-
brik spenderar hon mesta tiden på sjön.  

Familjen har en båt i Sunnanå hamn där 
de också hyr en sjöbod. Ibland går de upp med båten i 
Dalslands kanal till Håverud, där de slussar och passerar 
igenom den berömda akvedukten. När Betty istället känner 
för kilometerlånga sandstränder åker hon till Vita Sannar 
vid Vänern. 

SPELREGLER       2 - 6 SPELaRE.   fRån 7 åR.   SPELTID 60-90 mIn.         
Dalslänningarna kan skatta sig lyckliga som bor i ett så vackert landskap! Några av dem  
har bestämt sig för att resa runt och upptäcka Dalsland på egen hand. Färden går till fots, 
på räls, väg och över vatten. Under resan lär de sig mycket om sin lilla del av världen, men 
råkar även ut för både med- och motgångar. Här är huvudpersonerna i Dalsland Runt:



InnEhåLL
En spelplan
Tre tärningar
42 spelfigurer i kartong (varje karaktär i sju varianter)

Sex plastfötter
Ett häfte med resedagboksblad
150 frågekort  (100 vuxenkort och 50 barnkort)

30 händelsekort
Regelblad 

SPELPLanEn
Spelplanen är en kartprofil av Dalsland. De sex kommu-
nernas tätorter är markerade med röda cirklar och namn. 
Mellan dessa löper färdvägar i form av sammanhängande 
ringar i olika färger. Färgerna symboliserar de olika färd-
sätten du kan använda. Längs de grå ringarna kan du 
cykla eller åka buss, de blå ringarna medger färd med 
kanot eller motorbåt, roströda ringar betyder dressin- eller 
rälsbuss-resa* och på de gröna ringarna kan du vandra. 
Om ringarna är delade i flera färger är de tillåtna för alla 
färdsätt som är markerade. Ringar med utropstecken är 
händelsekorts-ringar, ringar med frågetecken är fråge-
korts-ringar.

*Rälsbussen går i verkligheten bara mellan Mellerud och Bengtsfors 
och dressinen mellan Bengtsfors och norrut, men i det här spelet är 
allt möjligt!

    

Exempel på symboler på spelplanen:

SPELfIGuRERna & TäRnInGaRna
Varje spelfigur finns i sju varianter, en för varje tänkbart 
färdsätt. Du ska alltid ha den variant i plastfoten som mot-
svarar sättet du färdas på. När du kommer till en ring med 
en svart prick i mitten (hållplats) eller till en tätort får du 
byta färdsätt före ditt nästa drag. Du bestämmer då vilken 
väg du ska gå, skiftar till en för färdsättet passande variant 
och slår sedan med tärningen. 
    Det finns tre tärningar, de två vita tärningarna används 
för att förflytta spelpjäsen. Om du åker buss,  motorbåt 
eller rälsbuss slår du med tärningen som har upp till 
sex prickar; om du vandrar, cyklar, paddlar kanot 
eller trampar dressin slår du med tärningen som 
har siffrorna 1-3. Det är inte säkert att snabbast 
vinner…
    Den svarta tärningen med bokstäverna  
A-D används när du hamnar på en fråge-
korts-ring. Du slår med tärningen för att se 
vilken kategori av fråga du ska svara på.  
Bokstäverna motsvarar olika ämnen på 
frågekorten. Får du upp en blank sida 
väljer du valfritt ämne. 

 
 
Spelfigurerna och deras hemorter

 

 
 
Pontus Persson med alla färdsätten:

Här kan du cykla  
eller åka buss.

Här kan du paddla 
kanot eller åka båt.

Här kan du trampa 
dressin eller åka 
rälsbuss.

Här kan du bara 
vandra.

Här kan du cykla,  
åka buss eller 
vandra.

Hållplats, byte av 
färdsätt är tillåtet. 
Här kan du paddla 
kanot, åka båt,  
cykla, åka buss  
eller vandra. 

Här ska du ta ett 
händelsekort.

Här ska du svara   
på en fråga.

Tätort och hållplats. 
Byte av färdsätt är 
tillåtet. Här kan du 
paddla kanot, åka 
båt, cykla eller åka 
buss. 

Dressin Buss Kanot Vandring

Rälsbuss Motorbåt Cykel

Pontus 
Persson

Vänersborg 

Åsa 
Åman

Färgelanda 

Henry 
Hansson
Dals Ed 

Betty 
Bogren
Mellerud

Lina 
Lind

Bengtsfors

Ante  
Ankovic

Åmål

Pluspoäng

+
Minuspoäng

–

Bonuspoäng

+

Båt

Buss

Cykel

Dressin

Kanot

Rälsbuss

Vandring
Bengtsfors

Dals-Ed

Färgelanda

Mellerud

Vänersborg

Åmål

Först i mål (besökt alla kommuner)

SummeringAntal pluspoäng

+

Antal minuspoäng

–

Antal bonuspoäng

+

Summa poäng

=

5p
5p

5p
5p

5p
5p

5p
5p

5p

5p
5p

5p

5p

5p

ReSedagBok

Ändhållplats, här  
ska du svara   
på en fråga.



  Buss  Chauffören får hemlängtan 

och kör bussen hem till sig i Åmål. 

Flytta din pjäs till Åmål

  Båt  Se dig för, du stänker ner 

kanotisterna som du passerar!  

1 minuspoäng

  Dressin  Du hjälper en gammal 

tomtegubbe över spåret.  

1 pluspoäng

  Cykel  Dags att hoppa i plurret 

och svalka av sig. Stå över ett kast

  kanot  Näcken spelar, stanna och 

lyssna! Stå över ett kast

  rälsBuss  Älgar på spåret, de 

måste schasas bort.  

Stå över ett kast

  VanDring  Du trampar i ett 

jordgetingbo och får springa för livet! 

Slå ett extra slag

RESEDaGbokEn
Under resans gång samlar du poäng på olika sätt. Du  

kan vinna eller förlora poäng beroende på hur du upp-
för dig eller när oförutsedda händelser inträffar.  

Du vinner poäng när du svarar rätt på frågor 
om Dalsland. Varje besökt  kommun 

och varje utnyttjat färdsätt ger 
fem  poäng vardera, en 

gång per spelom-
gång*. Du får poäng 

även om du bara pas-
serar en kommun eller 

om du blir ditflyttad genom 
ett händelse kort. Poängen 

för hemkommunen får du vid  
hemkomsten, inte vid starten.

Den spelare som först besökt  
alla kommunerna och återvänt  

hem får  ytterligare fem poäng.
    Alla insamlade och förlorade  

poäng  antecknar du i resedagboken. 
Håll den hemlig om du vill, kanske  

överraskar du alla de andra när spelet  
är slut!

*Naturligtvis får du besöka varje kommun och  
använda de olika färdsätten hur många gånger du vill.  

 

föRbEREDELSER
Lägg ut spelplanen. Blanda händelsekorten och lägg  
dem med baksidan upp intill spelplanen. Blanda fråge-
korten och lägg dem med baksidan upp, vuxenkorten  
och barnkorten var för sig.
    Alla spelare väljer varsin spelkaraktär och samlar ihop 
sina spelfigursvarianter. Varje spelfigur är knuten till en 
specifik kommun och startar alltid från hemorten. 

SPELETS GånG
Slå med tärningen om vem som ska börja, högst börjar.  
Spelordningen är medsols. Flytta din spelpjäs lika många 
steg som tärningen visar. Du måste alltid gå fulla antalet 
steg, utom när du når en hållplats, en tätort eller en  
änd hållplats. Då kan du stanna där även om du slår högre.  
Att stanna vid en hållplats eller tätort är frivilligt, du får ut-
nyttja hela tärningsslaget om du vill – men inte byta  
färdsätt i samma slag.
    Du får inte besöka samma ring mer än en gång när du  
flyttar efter ett tärningsslag.
    Flera spelare får stå i samma ring, de får också mötas 
och passera varandra.
    På en del ställen är förbindelserna mellan ringarna  
brutna av hustak och annat. Det är ändå tillåtet att  
passera så länge det finns en utgående linje som syftar 
mot en intilliggande ring.

hänDELSEkoRT
När du hamnar på en ring med ett 
utropstecken ska du ta det översta 
kortet ur händelsekorts-högen. Du 
läser texten högt och följer anvis-
ningarna. 
    Om din eller någon annans spel-
pjäs blir flyttad genom ett händelsekort, 
ska den nya platsens färdsätt motsvaras 
av lämplig spelfigursvariant. Om flera 
färdsätts alternativ finns, kan spelaren 
välja. Om du drar ett händelse kort som 
berör en spelkaraktär som inte deltar i 
spelomgången, lägg då kortet underst i 
högen och dra ett nytt.     
    För in eventuella plus- eller minus poäng  
i resedagboken. 
    

fRåGEkoRT
Bestäm i förväg vilka deltagare 
som ska  besvara vuxenfrågor 
respektive  barnfrågor. När du 
hamnar på en ring med ett fråge-
tecken ska någon av de andra 
deltagarna dra det översta kortet ur 
någon av frågekorts-högarna. Du 
slår med bokstavs tärningen och 
frågeställaren läser den fråga på 
kortet som motsvarar bokstaven som 
tärningen visar. Om en blank sida kom-
mer upp får du välja frågekategori själv. 
    Följande kategorier finns; Kultur,  
Natur, Historia och Allmänt.   
    Rätt svar ger ett pluspoäng som du 
för in i resedagboken. Svarar du fel händer 
inget.
    

änDhåLLPLaTSER
Om du hamnar på en ändhållsplats-ring får du svara på 
en fråga. Ändhållplatser har en siffra i kombination med 
frågetecknet, du får motsvarande antal poäng som siffran 
visar om du svarar rätt på frågan. Svarar du fel händer 
inget. Du får aldrig besöka samma ändhållplats mer än en 
gång under ett spel. 
    

VEm VInnER?
När en av spelarna återvänt till sin hemkommun efter  
att ha besökt alla de andra kommunerna, eller när en på  
förhand överenskommen speltid är slut, avslutas spelet. 
Alla deltagarna räknar ihop sina pluspoäng och drar av 
minus poängen. Spelaren med högst poäng vinner.   
 
Lycka till!      
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A   Kultur   Filmen Ronja Rövardotter 

spelades delvis in på berget Sörknatten.  

Vad hette borgen på bergets topp?

1.  Borkaborgen     

X.  Skalleborgen     

2.  Mattisborgen

B   NAtur   År 2003 fångades en fisk i Dals

land som vägde 15,1 kilo. Vilken art var det?

1.  Gädda     

X.  Lax     

2.  Öring

C   HistoriA   Vilken säsong spelade  

Billingsfors IK i fotbolls allsvenskan?

1.  1946/1947     

X.  1963/1964     

2.  1988/1989

D   AllMÄNt   Var ligger Nordiska  

Tomtemuseet?

1.  Åmål    

X.  Mellerud    

2.  Färgelanda

 



Vi hoppas att spelet Dalsland Runt 
kommer att ge er många roliga  

speltimmar och nya kunskaper om 
landskapet Dalsland!

Besök vår hemsida för mer information, inspiration & tips om Dalsland! 
 

www.dalslandrunt.com

Tack alla som medverkat och hjälpt till att utveckla spelet Dalsland Runt.
Bengtsforstraktens Hembygdsförening Gammelgården, Bolstad Hembygdsförening,  

Bozzanova AB, Brålanda Sundals Ryrs Hembygdsförening, Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening, 
Dalslands Gille i Trollhättan, Dalslands Turist AB, Frändefors Hembygdsförening, Håbols  

Hembygdsförening, Kroppefjäll Hembygdsförening, Per-Anders Nilsson Illustration AB, Skålleruds 
Hembygdsförening, Torrskogs Hembygdsförening, Visit Trollhättan-Vänersborg AB 
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