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Et taktisk sporbyggingsspill 
fra Franz-Benno Delonge 
 
2 til 6 spillere 
30 minutter 
Fra 8 år 
 

Innhold 
1 spillebrett 
83 spor 
35 bykort i 5 farger 
6 startbrikker som merker spillernes nettverk 
6 spillelokomotiver for poengberegning 
1 startkort 
1 hefte med spilleregler 
 

Målsetting 
Hver spiller forsøker å knytte sammen sine 5 byer med jernbanespor. 
En runde avsluttes når en spiller har knyttet sammen sine 5 byer. Dette skjer vanligvis når det er spillerens 
tur, men kan også skje når det er en annen spillers tur. De andre spillerne mister poeng basert på hvor 
mange spor som trengs for å tilknytte hans eller hennes 5 byer. 
Etter flere runder vinner den spilleren som har flest poeng. 

 
Forberedelser 
startbrikke 
startkort 
bykort 
spor 
lokomotiv 
start 
brikke 
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toghall 
 
Sett spillebrettet midt på bordet. 
Plasser sporene ved siden av brettet, slik at alle kan nå dem. 
Hver spiller velger en farge og plasserer startbrikken foran seg 
(på sitt spilleområde) og lokomotivet sitt som en poengmarkør i  
Toghallen. 
Når spillet spilles med 2 eller 3 spillere, fjernes de 10 bykortene med 
stiplet ramme (2 i hver farge) ved å legge dem tilbake i boksen. 
Disse skal ikke brukes i spillet. 
Sorter de 35 (eller 25 med 2 eller 3 spillere) bykortene etter farge, bland  
hver farge for seg, og plasser hver bunke med billedsiden ned ved siden av  
spillebrettet. 
Hver spiller trekker 1 kort i hver farge (1 rødt, 1 oransje, 1 gult,  
1 grønt og 1 blått), og holder dem i hånden slik at de er 
skjult for motspillerne. Spilleren ser på kortene for å se hvilke 
byer de representerer. Legg de ubrukte kortene til side, uten å se på dem, for å bruke dem i  
neste runde.  
Spillerne velger hvem som skal starte. Denne spilleren plasserer det første  
spillekortet på sitt spilleområde. 



Å spille en runde 
Spilleren med startkortet begynner, og de andre følger etter med urviseren. 
Når spillerne spiller første gang, plasserer han/hun startbrikken på et hvilket som helst tomt 
veikryss på brettet. En by er også å betrakte som et veikryss, og spillerne kan også plassere 
startbrikkene på byer. En spillers startbrikke er begynnelsen på denne spillerens 
spornettverk. 
Tips: Det er vanligvis ingen god strategi å begynne nettverket ditt for nær 
en annen spillers startbrikke. 
Fra disse startpunktene begynner spillerne sine nettverk. 
Regler for nettverksbygging 
Hver gang det er en spillers tur, kan han eller hun enten plassere 
1 eller to spor på ledige linje(r) på brettet 
(på flatt land ) eller 
1 spor på en ledig dobbelt linje 
(som en bro over en elv, som en tunnel gjennom  
et fjell, eller som en ferge over et vann). 
Hver spiller kan bare plassere spor tilknyttet 
hans eller hennes startbrikke eller tilknyttet et annet spor 
som er forbundet via andre spor til hans eller hennes 
startbrikke. Ettersom de forskjellige nettverkene vokser 
og knyttes til hverandre, øker den enkelte spillers 
muligheter slik at han eller hun kan plassere spor på det som var  
andre spilleres nettverk, men som nå er forbundet  
til hans. Hver spiller må, i hver eneste runde, plassere minst  
ett spor. 
Merk: 
•Et spor kan plasseres i hvilken som helst retning i et veikryss  
(eller i en by), så lenge det er plassert på en enkel eller dobbelt linje  
på brettet. 
•Når en spiller plasserer to spor i en runde (begge på flatt land) , kan de enten 
være knyttet til hverandre eller plasseres på forskjellige steder i hans eller hennes nettverk. 
•En spiller kan når som helst knytte sitt nettverk til et annet. Deretter 
kan spilleren plassere spor hvor som helst fra de kombinerte nettverkene som 
om hele nettverket var hans eget (se eksempel). 
Tips: En spiller bør ikke knytte sitt nettverk til andres for tidlig i løpet av runden. 
Slutten på runden 
Når en spillers 5 byer er knyttet til hverandre etter at et spor et plassert,  
avsluttes runden umiddelbart. Spilleren viser fram kortene sine for å bevise 
dette.  Hvis byene ikke er knyttet til hverandre, fortsetter runden med den spillerens  
spillekort med billedsiden opp. 
Unntak: Når en spiller plasserer sitt første spor (over flatt land) og dette  
tilknytter en motspillers 5 byer, kan han eller hun plassere 
sitt andre spor (over flatt land) før runden slutter. 
Ekstreme tilfeller: 
Runden slutter også når alle sporene har blitt plassert. 

 
Poeng for en runde 
Hver spiller, unntatt den som vant runden (spilleren som har 5 byer  
tilknyttet), teller hvor mange spor han eller hun må ha for å tilknytte 
sine 5 byer. Når spillerne teller de manglende sporene, teller de: 
1 poeng for hvert manglende spor over flatt land (med enkeltspor) og  
2 poeng for hvert spor over elver, fjell eller sjø (med doble linjer) 
Spilleren flytter lokomotivet sitt ned ett trinn for hvert punkt i retning av 
den røde firkanten nederst på poengsporet. 
Merk: 
•Alle sporene på brettet kan brukes av spilleren når han eller hun teller, 
slik at færrest mulig antall spor blir beregnet. 
•Spillerne plasserer ikke de manglende sporene etter som de teller dem. 
•Lokomotiver kan stå på samme sted, og kan også passere hverandre  
på beregningssporet uten at det får noen konsekvenser. 



•Selv om det er sjelden, kan flere spillere ha alle 5 byer tilknyttet 
på slutten av en runde. 

Forberedelser til neste runde 
•Ta bort alle sporene fra brettet. 
•Alle spillerne setter startbrikken tilbake til spilleområdene sine. 
•Bland de 35 (eller 25) bykortene igjen og legg hver farge i en egen   
bunke ved siden av spillbrettet. 
•Igjen tar hver spiller 1 kort fra hver bunke og holder dem i hånden. 
•Spilleren som begynte forrige runde gir startkortet til spilleren til venstre, som  
begynner neste runde. 

Spillets slutt 
Spillet er slutt når alle spillere har vunnet en runde og minst én av  
spillerne flytter lokomotivet sitt til eller nedenfor den røde ruten nederst på  
regnskapssporet. Spilleren med flest poeng vinner! Hvis flere  
spillere har samme poengsum, deler de seiersgleden! 
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