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Kortspæl um vald

Spælireglur

Trumfur

A-13
Vit gera kortini úr pappíri
Spælið um vald er eitt kortspæl, sum snýr seg um at vinna sær vald. Spælið snýr seg um at kenna aftur politiskar 

flokkar, føroyskar politikarar og tøl.

•  Næmingarnir verða býttir í bólkar við tveimum ella trimum næmingum í hvørjum bólki

• Ein næmingur skal gera trumfarnar – løgmanskortið og løgtingsformanskortið.

• Býtið síðan hinar løgtingslimirnar millum tykkum.

• Brúkið kortið á næstu síðu sum fyrimynd – tit finna upplýsingar um løgtingslimirnar, sum tit skulu brúka, á  

 www.logting.fo og um landsstýrisfólk á www.foroyalandsstyri.fo

• Minnist til, at løgmaður og løgtingsformaðurin eru trumfar og skulu tískil ikki takast við í løgtingsfólk og   

 landsstýrisfólk annars.

2-3 spælarar

• Blandið kortini, (løgmans- og løgtingsformanskortið eru við) og býtið tey sundur ímillum tykkum

• Allir spælarar leggja kortbunkan framman fyri sær á borðinum

• Spælið byrjar við at øll taka ovasta kortið í bunkanum og halda tí upp fyri sær soleiðis, at bara tey sjálv síggja tað.

• Tann, ið situr undir vinstru lið á tí, sum gav kortini, byrjar. Hann velur eina av upplýsingunum, sum stendur á kort– 

 inum; (t.d. hvussu nógv landsstýrisfólk, flokkurin hevur; ella árið, tá ið viðkomandi politikari varð valdur á ting  

 fyrstu ferð). Hinir spælararnir siga nú somu upplýsing á sínum korti.

• Spælarin, sum hevur hægsta virði (stigatal - sí næstu síðu) vinnur kortini í runduni og leggur tey niðast í bunkan  

 hjá sær.

• Hava tveir spælarar somu virði á kortunum, er kríggj. Teir báðir taka eitt nýtt kort úr bunkanum, líka til annar   

 spælarin vinnur runduna og eisini kortini, sum vóru í kríggj.

• Spælið heldur fram, og spælararnir skiftast um at verða fyrstir at siga eina upplýsing.

• Tann, ið hevur flest kort í sínum bunka, tá ið spælið endar, hevur vunnið.

Løgmaður: Løgmanskortið trumfar øll hini kortini – eisini løgtingsformanskortið. Spælir tú løgmanskortið út, vinnur tú 

tvey tey ovastu kortini í bunkanum hjá hinum, í somu rundu.

Løgtingsformaðurin: Kortið trumfar øll kortini uttan løgmanskortið. Spælir tú løgtingsformanskortið út, vinnur tú 

ovasta kortið í bunkanum hjá hinum, í somu rundu.

Trumfarnir kunnu bara brúkast einaferð í hvørjum spæli. Tá ið trumfarnir eru brúktir, verða teir lagdir til viks.
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• Føddur – elsta árstalið vinnur

• Í løgtinginum síðan – elsta árstalið vinnur

• Flokkurin varð stovnaður – elsta árstalið vinnur

• Tal av løgtingsfólkum – hægsta talið vinnur

• Tal av landsstýrisfólkum – hægsta talið vinnur

Mynd

Føddur:

Valdur á ting:

Flokkurin var stovnaður:

Tal av løgtingsfólkum:

Tal av landsstýrisfólkum:

Navn

Pol. flokkur


