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Og vinderen er…

Spillet består af tre runder og den person, der har sorteret sit skrald 
bedst og tjent flest penge (point) efter tredje runde, er vinderen af 
SKRALD. Hver runde består af seks trin:
 
1. Vælg en chef
Start med at finde ud af hvem der sidst har gået ud med skraldet derhjemme. Beløn 
personen med chefposten, som er repræsenteret med ”Chefkortet”, som lægges foran 
personen. Alternativt kan chefposten gives til den person, som har spillet SKRALD fær-
rest gange. I runde to og tre bliver Chefkortet givet til den person, som har tjent færrest 
point, hvilket beskrives senere.
 
2. Fordel skrald
Nu skal der fordeles skrald! Chefen fordeler skrald (kortene) til alle spillere. Bland alle 
kortene grundigt, og del derefter kort ud til hver person: 2 personer: 7 kort hver / 3 
personer: 7 kort hver / 4 personer: 6 kort hver.

Hver person vælger nu kun ét kort fra sin (skralde)bunke, som lægges med billedsiden 
nedad foran sig. Dernæst giver man resten af skraldebunken videre til personen på sin 
venstre side. Samtidig modtager man en ny skraldebunke fra højre. Hver person vælger 
igen kun ét kort fra den modtagne skraldebunke, som de må beholde, og giver dernæst 
skraldebunken videre. Fortsæt sådan indtil alle kort er delt ud, så alle personer har 7/6 
kort. En spiller må aldrig tage de kort op på hånden igen, som allerede er valgt, men de 
må gerne kigge på dem.
 
Nogle personer kan være hurtigere end andre til at vælge kort, så hver opmærksom på 
ikke at blande bunkerne sammen, når de sendes videre. Det anbefales at give bunkerne 
høfligt videre og ikke blot lægge dem på bordet.

3. Skraldemarkedet
Spillerne tager nu kortene foran sig op på hånden. Der skal nu auktioneres om ekstra 
skrald, som er bonusbunker, der består af tre tilfældige kort hver. Pladsér 1, 2 eller 3 
bonusbunker, alt efter om man er 2, 3 eller 4 personer (én bonusbunke mindre end der er 
personer) midt på bordet. I hver bonusbunke lægges to kort med billedsiden opad (synlig) 
og ét kort ligges med billedsiden nedad (usynlig). Når man køber skrald, ved man nemlig 
aldrig helt hvad man får med.

4. Auktion

Nu vælger hver person i hemmelighed et antal kort de har på hånden, som de er villige til 
at ofre, for at få en bonusbunke. Man må kun ofre kort man har på hånden fra den givne 
runde. Når alle personer er klar tælles der ”3, 2, 1, SKRALD”, og på SKRALD lægger alle per-
soner de kort op på bordet, som de vil betale for en bonusbunke. Der må gerne råbes højt, 
da skraldemænd ikke altid har den største pli og kan være ganske bramfrie.
 
Den person der har auktioneret flest kort, må vælge bonusbunke først.
Vinderen af auktionen lægger de auktionerede kort over i en forbrændingsbunke, og disse 
kort er nu ude af spillet. Vedkommende har nu førstevalg af bonusbunke, og kan tage 
én af bonusbunkerne op på hånden. Hvis I er flere end to personer, må den person med 
nætsflest auktionerede kort vælge den næste bonusbunke, osv. 
 
Hvis man ikke fik fat i en bonusbunke, så mister man ikke sine auktionerede kort, som 
tages op på hånden igen. Hver opmærksom på, at man skal betale mindst ét kort for at få 
en bonusbunke, da intet i livet er gratis.
 
Ved uafgjort
Har to eller flere personer budt det samme antal kort i auktionen, er det 
den person, der er chef, som vinder auktionen. Det er fordelen ved at 
være chef! Er ingen af dem chef, tæller man den samlede auktionsværdi, 
som fremgår på kortene ved siden af symbolet af en auktionshammer i 
øverste højre hjørne.

Som det fremgår på kortene har ”Plastik” og ”Farligt affald” ingen auktionsværdi, 
mens alle andre kort har auktionsværdi fra 1 til 4 og ”skraldemænd” giver mest 
med 5 i auktionsværdi. Denne auktionsværdi lægges sammen, og den højeste sum 
vinder auktionen.
 
I den meget uheldige situation hvor antallet af budte kort er ens, ingen af spillerne er chef 
og auktionsværdien er den samme, er det den person, som sidder nærmest til venstre for 
den nuværende chef, som får førstevalg til bonusbunke. Husk at man skal betale mindst 
ét kort for at få en bonusbunke. Overskydende bonusbunker er ude af spillet og lægges i 
forbrændingsbunken.
 
5. Skraldemænd
Nu skal man spille eventuelle Skraldemandskort, som er 
beskrevet længere nede. Man skal spille alle skraldemandskort på 
sin hånd, også hvis man trækker man et nyt 
Skraldemandskort.
 
6. Sorter skrald
Skraldet skal nu sorteres på din genbrugsstation. Læg alt dit 
skrald på bordet foran dig og organiser det i de forskellige typer 
affald. I lægger jeres point på kortene sammen, så I kan se hvem 
der har flest point. Hver type skrald giver forskellige point, og er 
forklaret længere nede.
 
De kort spillerne har liggende foran sig på deres genbrugsstation 
bliver liggende resten af spillet. Kortene kan ikke fjernes på noget 
tidspunkt. (Medmindre man bruger et Skraldemandskort, som er 
beskrevet senere).
 
I anden og tredje runde tildeles chefposten som trøst til den 
spiller, som har færrest point. Er der to eller flere spillere som 
har færrest point, går chefposten til den person, som fik færrest 
point og sidder nærmest til venstre for den nuværende chef.

Velkommen til en verden af SKRALD!
Du er den stolte ejer af en genbrugssta-
tion, hvor du modtager alverdens 
skrald. Det er beskidt og hårdt arbejde, 
men også ganske indbringende. 
Desværre er der dukket nogle usle 
konkurrenter op på affaldsmarkedet, og 
nu gælder den vilde jagt om at få solgt 
affaldet i forskellige kombinationer og 
rigtige mængder, for at blive vinderen 
af SKRALD.



 
Vinderen af SKRALD
Start hermed forfra fra fase ét, medmindre I har spillet den tredje og sidste runde. Vin-
deren af SKRALD er den person med flest point! Har to eller flere personer samme antal 
point, er vinderen den person med den højeste samlede auktionsværdi på alle sine kort i 
sin genbrugsstation.
 
Opsummering af kortene:

Skraldemænd
Skraldemandskort spilles efter auktionsrunden og inden sortering 
af skrald. Skraldemandskortet tilbyder to muligheder:

1. Træk med det samme tre nye kort fra skraldebunken og læg 
dem sammen med dine andre kort. Skraldemandskortet lægges 
dernæst i forbrændingsbunken og er ude af spillet.

Eller

2. Fjern ét af dine kort, som du har på hånden eller er på bordet 
foran dig i din genbrugsstation. Dette kort går til forbrænd-
ingsbunken sammen med Skraldemandskortet og begge kort er 
ude af spillet. Dette er det eneste tilfælde, hvor et kort fra din 
genbrugsstation må fjernes.

Man skal vælge enten at trække tre kort eller fjerne ét kort. Man 
kan ikke gøre begge dele.
 
Madaffald
Madaffald giver 1 point ved spillets afslutning.
 
Kompost
Kompost giver ikke nogen point ved spillets afslutning. Men hvis 
Kompost pares med Madaffald giver Madaffald tre gange flere 
point. Hvis der ligger tre Madaffald oven på Komposten giver 
det i alt 9 point. Der må maksimalt være tre Madaffald på én 
Kompost, og hver Madaffald tildeles kun til én Kompost.

For eksempel giver otte madaffald og to kompost i alt 20 
point (3x3 + 3x3 + 1 + 1 = 20).
 

Tøj
Et Tøj giver ingen point, men to Tøj giver 5 point.

For eksempel giver fem Tøj 10 point
 

Metal
Et og to Metal giver ingen point, men tre Metal giver 10 point.

For eksempel giver otte metal 20 point
 

Papir
Ét Papir giver 1 point. To Papir giver 3 point, etc. Otte Papir giver 
25 point, hvilket er maksimalt.

For eksempel giver ti Papir 28 point. Otte Papir er 25 point 
og to Papir er 3 point = 28 point.
 
Elektronik
Der er to typer elektronik – småt og stort. De er samme type 
affald, men Stort Elektronik er dobbelt så meget værd som Småt 
Elektronik. Når elektronik tælles sammen gælder Småt Elektronik 
som én elektronik, hvor Stort Elektronik gælder som to elektron-
ik. Den person med mest elektronik sammenlagt ved spillets 
afslutning får 10 point. Den person med anden mest elektronik 
sammenlagt får 5 point. 
Er der to eller flere spillere med flest elektronik halveres 10 point 
og hver enkelt spiller får 5 point – også hvis det er tre eller fire 
spillere, der skal dele pointene. I det tilfælde er der ingen point til 
anden flest. Hvis der er to eller flere der deler anden flest, får de 
heller ikke point. 

For eksempel giver to Småt Elektronik og tre Stort Elektron-
ik i alt otte elektronik.

Farligt affald
Farligt affald vil man helst undgå, da hvert kort giver -2 point. 
Man kan dog specialisere sig og samle fem farligt affald, hvilket 
giver 12 point.

For eksempel giver syv farligt affald 8 point (12 + -2 + -2 = 8).

Plastik
Firmaet der henter Plastik laver kun kontrakt med den person, 
der har mest. Alle andre kan ikke komme af med plastikken, og 
det koster. Den person med mest Plastik ved spillets afslutning 
får 12 point
.
De personer med mindre Plastik end den person med mest får 
(minus) -10 point!

Er der flere spillere, som deles om at have mest Plastik halveres 
de 12 point og hver enkelt spiller får 6 point – også hvis det er 
tre eller fire spillere, der skal dele pointene. Minuspoint deles 
ikke mellem spillerne, og hver spiller får -10 point! Spillere uden 
Plastik får 0 point.
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