
Spelregels
Vertaling: Dennis van Westen

De eerste zonnestralen komen over de hoge bergtoppen, de verse sneeuw glinstert in het ochtendlicht. Je
staat op je slee, observerend, warm aangekleed in je parka. Je husky’s hebben een ritme opgepakt en je

glimlacht terwijl je slee over de besneeuwde vlaktes raast.
Hike! Is een commando die sleehondendrijvers gebruiken om van start te gaan.i



Overzicht
Je bent een sledehonden drijver die meedoet aan een wedstrijd. Verzamel een husky team en de juiste
uitrusting om de race te winnen. Je kiest de husky’s aan de hand van hun speciale eigenschappen. Let wel
op waar je een husky plaatst zodat je een sterk en harmonieus team vormt. Daarna kan de race beginnen!
Wie zal de winnende tactiek hebben en wie kan het beste omgaan met het verraderlijke terrein? De eerste
die de finish bereikt heeft gewonnen!

Inhoud

48 ervaren husky kaarten 8 jonge 24 verzorgingskaarten             12 uitrusting
husky kaarten (12 enkel + 12 dubbel) kaarten

20 landschap kaarten 6 speler 6 slee 12 raadgever 4 losgeslagen
pionnen kaarten kaarten          husky kaarten

(uitbreiding)
48 houten blokjes (8 van iedere kleur)

De landschap kaarten vormen het wedstrijd terrein.
Van bergen tot bossen en bevroren meren.

De verschillende terreintypes waar je doorheen trekt, worden aangegeven
met verschillende symbolen in de vorm van een sneeuwvlok.

Terrein type Landschap kaartenHusky kaarten

AANTAL sneeuw 55 52
TERREIN
TYPES ijs 25 24

poeder sneeuw 11 16
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De ervaren husky kaarten vormen de kern van een team.
Sommige husky’s presteren het best op ijs, anderen in sneeuw. Daarnaast hebben ze
ook voorkeuren naast wie ze rennen.

Wanneer je het team samenstelt, moeten de randen van husky kaarten
die naast elkaar liggen, gelijk zijn aan elkaar.

Deze sneeuwvlokken komen overeen met de verschillende terreintypes
waar deze husky doorheen kan bewegen elke dag van de wedstrijd.

Jonge husky kaarten kunnen ook bij een team horen. Zij hebben geen sneeuwvlokken
en kunnen niet bewegen tijdens de wedstrijd, maar ze kunnen wel naast iedere andere
husky geplaatst worden. Je mag een jonge husky plaatsen als bonus actie in een
beurt.
Deze jonkies zijn gretig om in een team te komen. Wat ze missen in ervaring maken ze
goed met hun wil om te leren.

Uitrusting kaarten zijn nodig om door speciale terreintypes te kunnen gaan zonder
jouw husky’s onnodig te vermoeien. Je kunt ze ook gebruiken om een husky een extra
beweging te geven op een dag. Er zijn 2 landschap kaarten waar uitrusting kaarten
nodig zijn.
Touw, sneeuw haak, bijl, hondenschoenen en een hoofdlamp… Het lijkt erop dat je goed
voorbereid bent!

Verzorgingskaarten geven je
de mogelijkheid om een
husky tweemaal in te zetten
op een dag. Je hebt enkele en
dubbele verzorgingskaarten.
Zorg goed voor je husky’s en
ze zullen je belonen met
loyaliteit en motivatie.

Slee kaarten maak de slee
visueel compleet (inclusief
speluitleg op de achterzijde).
Zullen we een ritje maken?

Raadgever kaarten geven je
de mogelijkheid om 1 extra
kaart te onthullen van de
stapel.
Kennis doorgeven aan de
volgende generatie is een
belangrijk hulpmiddel!

Losgeslagen husky kaarten
een uitbreiding op het
basisspel.
"Wedstrijd? Woef, misschien
heb ik wel iets anders in
gedachten!”
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Voorbereiding

1. Plaats de start en finish landschap kaart open op tafel. Schud de overige landschap kaarten en plaats
er 8 (6 bij 5 of 6 spelers) gesloten tussen de start en finish kaart.
Het weer is onvoorspelbaar en je moet de weersverwachting afwachten om meer te weten over de conditie
van het terrein!

2. Roteer de 4e (3e bij 5 of 6 spelers) gesloten landschap kaart 90 graden.

3. Schud de ervaren husky kaarten, jonge husky kaarten, uitrusting kaarten en 6 enkele
verzorgingskaarten om de husky stapel te vormen. Leg 2 kaarten open op tafel.

4. Pak de overgebleven 6 enkele verzorgingskaarten en 12 dubbele verzorgingskaarten. Elke speler krijgt
1 enkele verzorgingskaart en 2 dubbele verzorgingskaarten. Ze leggen deze open voor zich met de enkele
verzorgingskaart bovenop. Overgebleven kaarten leg je aan de kant: ze worden later in het spel gebruikt.
Als je het team snel samenstelt, heb je meer tijd voor extra training en leer je jouw husky’s beter kennen!

5. Elke speler krijgt 8 (6 bij 5 of 6 spelers) houten blokjes en een pion Ze plaatsen de blokjes in een
rooster van 4 x 2 zoals weergegeven op de volgende pagina. Elk blokje is een vrije plaats in het team en
wordt vervangen met husky kaarten. De pion wordt aan de kant gelegd. Deze wordt gebruikt om de
voortgang tijdens de wedstrijd weer te geven: het is de slee die over het terrein raast!

6. Elke speler krijgt 2 raadgever kaarten en 2 kaarten van de husky stapel: je bent klaar om te beginnen!
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Opstelling bij 3 spelers
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Spelopzet

Hike! Wordt gespeeld in 2 fases. Het begint met voorbereiden en gaat over in de wedstrijd.

In de voorbereidingsfase pakken spelers kaarten van de husky stapel en vormen een team voor de slee of
verzamelen uitrusting kaarten en verzorgingskaarten. Het wedstrijd terrein wordt in deze fase onthuld
door de landschap kaarten open neer te leggen.
Terwijl je voor de wedstrijd aan het voorbereiden bent, komt er informatie binnen over de terreincondities.
Dit is jouw laatste kans om de samenstelling van het team aan te passen en de juiste uitrusting te
verkrijgen!

Tijdens de wedstrijdfase gebruiken de spelers de husky eigenschappen om zich over het wedstrijd terrein
te verplaatsen. De spelers gebruiken de uitrusting kaarten en verzorgingskaarten om zo ver mogelijk te
komen.
De wedstrijd is begonnen en het is iedere sleehondendrijver voor zichzelf: dat de beste moge winnen!

De speelrondes worden dagen genoemd. Het spel zal verschillende dagen duren.

De spelers nemen hun beurt met de klok mee en de speler die het laatst op sneeuw heeft gestaan magi
ibeginnen.i

Voorbereidingsfase
Elke dag start met het onthullen van een landschap kaart. Hierna zal elke speler zijn beurt afronden en
begint er een nieuwe dag.

Begin de dag met het openleggen van een landschap kaart. Begin met de kaart direct naast de start en
ga steeds een kaart verder richting de finish kaart. Wanneer alle landschap kaarten open liggen wordt
deze stap overgeslagen. Wanneer de geroteerde landschap kaart open wordt neergelegd, leg hem dan
weer in lijn met het wedstrijd terrein neer.
“Okay, ik kan verwachten dat de rivier bevroren is en verderop ligt er veel verse sneeuw.”

Iedere speler zal tijdens hun beurt eerst 1 of meer kaarten van de husky stapel open neerleggen en
daarna 1 van de vrijgekomen acties uitvoeren. Er mag ook een bonus actie worden uitgevoerd of worden
aangegeven dat er kan worden begonnen met de wedstrijd.

Kaarten van de husky stapel open neerleggen

Op de eerste dagen zal iedere speler 2 kaarten van de husky stapel open neerleggen tijdens de beurt.
Vanaf het openleggen van de geroteerde landschap kaart opent ieder speler nog maar 1 kaart van de
husky stapel. Daarbij mogen spelers raadgever kaarten wegleggen om meer kaarten van de husky stapel
open neer te leggen.Wanneer de laatste kaart van de husky stapel onthuld is, wordt deze stap in de
volgende beurten overgeslagen.
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Acties uitvoeren

Elke speler mag 1 actie uitvoeren:

● Selecteer een husky: Pak een husky kaart van het midden van de tafel en zet hem in jouw team.
Houd rekening met de regels voor het plaatsen van husky’s in de slee.

● Pak een kaart: Pak een open kaart van het midden van de tafel. Deze actie zal vooral zijn voor het
verzamelen van uitrusting kaarten en verzorgingskaarten.

● Selecteer een husky vanuit je hand: Pak een husky kaart vanuit je hand en zet hem in jouw team.
Houd rekening met de regels voor het plaatsen van husky’s in de slee.

● Ruil een husky in het team: Pak 1 husky kaart van je team terug op hand en leg een andere husky
kaart neer vanuit je hand. Je mag de kaarten ruilen, maar je bent vrij om de husky kaart op een
andere plaats binnen het team te plaatsen. Verplaats dan wel het houten blokje en houd rekening
met de regels voor het plaatsen van husky’s in de slee. Deze actie vergroot niet het aantal husky’s
in het team en helpt niet om een team eerder klaar te krijgen voor de wedstrijd. Maar als je denkt
dat het beter is dan mag het.

Husky kaarten zijn zowel ervaren husky kaarten als jonge husky kaarten. Wanneer een speler een kaart
pakt van het midden van de tafel dan mag dit elke open liggende kaart zijn. Het hoeft dus niet de kaart te
zijn die open gelegd is tijdens die beurt.

Regels voor plaatsing binnen een team of welke husky’s vinden elkaar leuk?i

Husky kaarten worden verticaal in het team geplaatst; met de husky richting de speler (ze mogen nieti
igeroteerd worden). Ze worden geplaatst op een vrije plaats aangegeven met een houten blokje. Wanneeri
ieen husky kaart wordt geplaatst, neem je het houten blokje weg.i

Wanneer er al husky kaarten geplaatst zijn dan moeten de randen van de nieuwe husky kaart hetzelfdei
izijn als een naast gelegen husky kaart. Jonge husky kaarten kunnen overal geplaatst worden.i

De nieuwe ervaren husky kaart mag geplaatst worden op:

- A, daar zijn geen naastgelegen husky kaarten,
- B, want de randen komen overeen met kaarten C en F,
- D, waar de linkerrand overeenkomt met de rechterrand van
kaart C en de onderrand tegen de jonge husky kaart ligt.

De kaart mag niet op E omdat de rechterrand anders is dan
de linkerrand van kaart F.
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Bonus actie

Na het doen van een actie mag je, als bonus actie, een jonge husky kaart van het midden van de tafel of
vanuit de hand in je team plaatsen. Deze actie zal het vormen van het team versnellen.
'Neem mij, Neem mij!'

Aangeven dat je klaar bent voor de wedstrijd

Wanneer jouw team klaar is (alle houten blokjes zijn vervangen door husky kaarten: de slee is vol) en je
geen kaarten meer wilt trekken van het midden van de tafel. Dan verklaar je dat je klaar bent voor de
wedstrijd.

1. Je legt de pion op de start kaart: (op de lege plaats van de landschap kaart en niet op een veld met een
sneeuwvlok).

2. Je legt husky kaarten vanuit je hand in het midden van de tafel. Andere spelers mogen deze gebruiken
tijdens hun beurt.

3. Optioneel: je mag een ervaren husky kaart, met 1 sneeuwvlok, upgraden door een uitrusting kaart
vanuit je hand onder de husky kaart te plaatsen. Deze husky krijgt dan 1 extra sneeuwvlok voor de
wedstrijd. Wanneer je meerdere uitrusting kaarten hebt dan mag je meerdere ervaren husky kaarten
upgraden. Elke ervaren husky kaart met 1 sneeuwvlok mag maximaal 1 uitrusting kaart onder zich krijgen.
Husky’s met meerdere sneeuwvlokken en jonge husky’s mogen geen upgrade krijgen. De gebruikte
uitrusting kaarten mogen niet meer gebruikt worden om door terrein te komen waar uitrusting voor nodig
is en moeten bij de geupgrade husky blijven tijdens de hele wedstrijd.

Vanaf dit moment mag je geen kaarten van de husky stapel open neerleggen of acties uitvoeren. In plaats
daarvan pak je de bovenste kaart van je verzorgingskaart stapel in je hand.
“Okay team, laten we samen trainen en elkaar beter leren kennen!”

Wanneer een speler verklaart klaar te zijn voor de wedstrijd, wordt er door de overige spelers nog voor
maximaal 3 dagen doorgespeeld in de voorbereidingsfase. De speler die als eerste klaar was, zal de
(enkele en dubbele) verzorgingskaarten in de hand nemen: elke resterende dag 1 verzorgingskaart.
Spelers die binnen deze tijd niet klaar zijn voor de wedstrijd liggen uit de race.

De voorbereidingsfase stopt aan het eind van de dag dat de laatste speler verklaart klaar te zijn voor de
start.

Aan het einde van de voorbereidingsfase worden de verzorgingskaarten die de spelers niet gebruikt
hebben en die opzij werden gelegd in de voorbereiding van het spel verzameld en geschud. Deze
verzorging stapel wordt gesloten naast het wedstrijd terrein geplaatst. Verzamel alle geopende kaarten in
het midden van de tafel en alle raadgever kaarten. Deze worden niet meer gebruikt.

Onthul alle nog niet open gelegde landschap kaarten.
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Wedstrijd
Op uw plaats. Klaar. Hike!
Elke dag verplaatsen de spelers hun pionover het wedstrijd terrein. Met behulp van de ervaren husky’s,
uitrusting kaarten en verzorgingskaarten probeert elke speler zover mogelijk te komen. Wanneer elke
speler aan de beurt is geweest, is het einde van de dag bereikt. Na een nacht uitrusten, wordt het team
gereset en begint een nieuwe dag.

Sneeuwvlokken gebruiken

Om op een terrein te bewegen moet een speler een ervaren husky kaart gebruiken. De sneeuwvlok van het
terrein moet overeenkomen met die van de ervaren husky kaart.
Van compacte sneeuw tot hard ijs en verse poedersneeuw.

De volgorde waarin de ervaren husky kaarten gebruikt worden, mag je zelf bepalen. Let erop dat alle
sneeuwvlokken per kaart tegelijk worden gebruikt. Ook de sneeuwvlokken mogen in willekeurige volgorde
gebruikt worden, maar het kan voorkomen dat je een aantal sneeuwvlokken niet kunt gebruiken. Deze
gaan dan verloren op die dag.

Plaats een houten blokje op de ervaren husky kaart om aan te geven dat de kaart gebruikt is. Daarmee
geef je aan dat de husky moet uitrusten. Er mag maar 1 houten blokje op een ervaren husky kaart
geplaatst worden.

Voorbeeld 1:

1. We gebruiken husky A om 2         op de
startkaart te bewegen. We plaatsen een houten
blokje op husky A en verplaatsen onszelf 2
plaatsen op het wedstrijd terrein.
2. Daarna gebruiken we husky C om te
bewegen over        en        .
3. Husky G voor        .
4. Husky H voor        .
5. Husky D voor        . De tweede         gaat
verloren omdat deze niet gebruikt kan worden
deze dag.
6. Husky B voor         en       . Daarna kan
niet meer gebruikt worden en gaat verloren
voor deze dag.

Nu hebben we een         nodig, maar er is geen
fitte husky die deze  sneeuwvlok heeft. De dag
is daarmee voorbij.
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Husky’s met uitrusting

Ervaren husky’s met 1 sneeuwvlok en een upgrade door een uitrusting kaart krijgen 1 extra sneeuwvlok
om te gebruiken voor beweging. Deze extra sneeuwvlok kan elke dag veranderen. Je mag namelijk een
sneeuwvlok gebruiken van een nabijgelegen ervaren husky!
Heb je een husky die goed is op ijs? Laat hem anderen zijn kunstje leren!

Voorbeeld 2:

De nabijgelegen husky’s van husky G zijn: husky’s C, F and
H.

Husky C heeft 2 sneeuwvlokken:       en        . Husky H heeft
1 sneeuwvlok:        . Husky F heeft geen sneeuwvlokken.

De extra sneeuwvlok van husky G kan dus gebruikt worden
voor:        of        .

Elke keer wanneer husky G gebruikt wordt, mag je opnieuw
kiezen.

+ of +

Landschap kaarten waar uitrusting nodig is

Sommige landschap kaarten hebben een uitrusting symbool. Daar heb je de juiste sneeuwvlok voor
beweging voor nodig, maar daarnaast ook een uitrusting kaart uit je hand. Elke uitrusting kaart uit de hand
mag 1 keer gebruikt worden en daarna weggelegd. Uitrusting kaarten die gebruikt zijn om een ervaren
husky met 1 sneeuwvlok te upgraden kunnen niet gebruikt worden.

Voorbeeld 3:

Dit terrein heeft uitrusting nodig.
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Wanneer je geen uitrusting kaart in de hand hebt, of die niet wilt gebruiken, moet je 2 husky kaarten in je
team omdraaien. Je kunt ze de rest van de wedstrijd niet meer gebruiken.
Het is een zwaar terrein en het vergt samenwerking van het team om er doorheen te komen. Zorg dat je
husky’s genoeg tijd krijgen om te rusten. Dus vertraag je tempo en neem een paar husky’s naast je op de
slee.

In dit geval, moet je stoppen op het vlak met het uitrusting symbool. Alle ongebruikte sneeuwvlokken van
de laatst gebruikte husky kaart gaan verloren. Wanneer je op dit veld staat, bepaal je welke 2 husky’s
omgedraaid worden en in de rust status komen. Eerst moet er gekozen worden uit de fitte husky kaarten
(zonder houten blokje op de kaart). Wanneer er geen, of niet voldoende fitte husky’s zijn, dan mag ook
gekozen worden uit vermoeide husky’s (met een houten blokje). Let op! Jonge husky’s mogen ook
gebruikt worden. Husky’s met rust status hebben geen bewegingsmogelijkheden meer voor de rest van de
wedstrijd.

Nadat er 2 husky’s zijn omgedraaid, mag er, wanneer mogelijk, verder worden gegaan met de wedstrijd
voor die dag.

ACTIEVE STATUS RUST STATUSi

Fitte Vermoeide en
husky husky

Verzorgingskaarten gebruiken

Je mag een verzorgingskaart inzetten wanneer je met het team niet verder kunt bewegen. Door de
verzorgingskaart in te leveren, mag je een houten blokje van een vermoeide husky kaart afhalen. Deze
husky is weer fit om te kunnen bewegen!

Wanneer je een verzorgingskaart inzet, mag je meteen verder gaan. Je mag zoveel verzorgingskaarten
inzetten als je wilt op een dag, maar alleen wanneer je niet verder kunt bewegen met het team.

Dubbele verzorgingskaarten worden hetzelfde gebruikt als enkele verzorgingskaarten. Het enige verschil
is dat je 2 houten blokjes mag weghalen. Deze blokjes mogen weg worden gehaald bij husky’s die boven
elkaar staan (in een kolom). Als er maar 1 van de husky’s vermoeid is, mag je maar 1 houten blokje
weghalen.
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Voorbeeld 4:

0. We stoppen op veld 0. Husky’s A, B, C en E
zijn vermoeid. We kunnen niet verder omdat
geen enkele fitte husky        heeft.

1. We zetten een verzorgingskaart in om husky
B opnieuw te kunnen gebruiken. We halen het
houten blokje weg, bewegen 3 velden (        ,
en       ) en leggen het houten blokje weer op
husky B.

2. We gebruiken de geupgrade husky G om als
extra sneeuwvlok        te gebruiken en bewegen
vervolgens van        naar        .

3. We kunnen geen husky meer gebruiken en
zetten een dubbele verzorgingskaart in om
husky A en E opnieuw te gebruiken. Husky A
kan 1        inzetten de andere        gaat verloren
en husky E beweegt naar       .

4. We gebruiken husky D om 2 velden        te
bewegen.

Daarmee stopt onze wedstrijd dag!

Einde van de dag

Wanneer alle spelers hun beurt hebben afgemaakt, komt er een einde aan de dag.

Te beginnen met de eerste speler gaat iedere speler na of er minimaal 6 velden tussen de eigen positie en
die van de leidende speler zitten. Wanneer dit het geval is en die speler heeft geen verzorgingskaart(en)
op hand, dan trekt die speler een kaart van de verzorging stapel. Deze kaart (enkel of dubbel) wordt open
neergelegd en moet de volgende dag worden ingezet. Let op dat je de verzorgingskaart alleen in mag
zetten wanneer het team niet verder kan.
“Ik sta misschien wel achter, maar ik heb een goed husky team. We vertrouwen elkaar en als we
samenwerken dan kunnen we ze inhalen!”

Wanneer de verzorging stapel leeg is, vorm dan een nieuwe stapel met afgelegde kaarten. Je krijgt altijd
een verzorgingskaart in dit geval.
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Elke speler haalt de houten blokjes van de husky kaarten. Husky’s die in rust status staan blijven dat en
worden niet meer gebruikt in het vervolg van de wedstrijd. Hierna kan de volgende dag beginnen.
Zorg voor een slaapplek en rust goed uit deze nacht!

In de volgende dagen is de startende speler afhankelijk van de positie op het wedstrijd terrein: van achter
naar voren. De start speler staat achteraan en de leidende speler eindigt de dag.

Tip voor gevorderde spelers: Spelers mogen tegelijk hun beurt uitvoeren om op die manier sneller tei
ikunnen spelen. Je wacht wel op elkaar aan het eind van de dag en het weghalen van de houten blokjesi

igebeurt tegelijkertijd.i

En de winnaar is!

Het spel eindigt aan het einde van de dag dat minimaal 1 speler de finish heeft gehaald op het wedstrijd
terrein.

● Als er 1 speler is die de finish heeft gehaald: gewonnen!
Wat een voorsprong! Goed gedaan.

● Wanneer 2 of meer spelers op dezelfde dag de finish behalen, wint de speler met de meeste
actieve husky’s. Verzorgingskaarten die een speler in de hand heeft tellen als actieve husky’s (een
dubbele verzorgingskaart telt als 2 actieve husky’s!) husky’s in rust status tellen niet mee.
Goede wedstrijd! Het was een zware strijd met goede tegenstanders, maar de overwinning is
verdiend.

● Bij een gelijkspel wint de speler met de minste sneeuwvlokken in het team. Hierbij worden ook de
husky’s in rust status meegeteld. Geupgrade husky’s tellen mee als 1 sneeuwvlok.
Er zat maar enkele meters tussen de teams! Het kwam aan op de ervaring van het team en de
uitrusting op het beste moment inzetten.

Losgeslagen Husky's

Losgeslagen husky’s is een kleine uitbreiding op het basisspel. Het zorgt voor speler interactie in de
voorbereidingsfase doordat husky’s wegrennen of van slee veranderen.
‘Woef. Wedstrijd? Nou, dat klinkt wel leuk, maar ik ruik iets wat ik eerst wil onderzoeken. Heb je trouwens
mijn bal gezien? Ik denk dat ik hem ergens in het sneeuw heb laten liggen. Weet je wat? Begin alvast maar
en misschien kom ik later wel. Woef, woef!
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Er zijn 4 unieke kaarten:

Husky ruil: De speler die de kaart trekt, kiest een andere speler. Beide spelers kiezen een
kaart uit hun hand of hun slee en ruilen deze met elkaar. Wanneer de kaart van een slee
wordt gekozen dan kan de geruilde kaart op elke plaats binnen de slee gelegd worden. Houd
wel de plaatsingsregels in de gaten: wanneer de kaart niet in de slee kan worden geplaatst
moet hij op de hand worden genomen. Wanneer de kaart uit de hand wordt gekozen dan

komt de geruilde kaart ook op de hand.

Wanneer een van de spelers geen husky kaart heeft dan vindt er geen ruil plaats.

Weglopende husky: De speler die de kaart trekt, kiest vanuit de openliggende kaarten op
tafel twee husky kaarten en haalt ze uit het spel. Wanneer er maar één husky kaart
beschikbaar is dan wordt alleen deze uit het spel genomen en wanneer er geen husky kaart
beschikbaar is, wordt er geen één uit het spel genomen.

Gekke husky ruil: Alle spelers kiezen één van hun husky kaarten uit de hand of van de slee.
Deze kaarten worden verzameld, geschud en daarna opnieuw uitgedeeld. Afhankelijk van de
keuze of de husky kaart uit de hand of van de slee komt de nieuwe husky kaart terug op
hand of in de slee. Wanneer de husky kaart niet in de slee kan worden geplaatst, wordt hij op
hand genomen.

Een speler die geen enkele husky kaart heeft, doet niet mee aan de ruil.

Losgeslagen slee husky: Wanneer deze kaart wordt getrokken, moeten alle spelers een
husky kaart van hun slee halen uit het spel halen. Een speler zonder husky in hun slee hoeft
geen kaart uit het spel te nemen.

Husky kaarten kunnen zowel ervaren als jonge husky kaarten zijn.

Wanneer je gebruik wilt maken van de uitbreiding schud dan de 4 kaarten en haal er één (zonder te kijken)
uit. De andere drie kaarten schud je mee met de husky stapel. Speel het spel zoals je zou doen zonder de
uitbreiding. Wanneer een losgeslagen husky kaart wordt getrokken, voer dan de actie meteen uit.

Losgeslagen husky kaarten gelden alleen voor spelers die aan het voorbereiden zijn op de race. Spelers
die al klaar zijn voor de race, zijn immuun voor de acties van de kaarten en doen niet mee met het uit het
spel nemen van kaarten of het ruilen van kaarten.

Na het uitvoeren van de actie vervolg je het spel. Losgeslagen husky kaarten tellen niet mee met de
hoeveelheid kaarten die een speler mag trekken aan het begin van de beurt.
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Ontdek de wereld van Hike!

Het landschap in het spel is geïnspireerd door echte plekken in Slovenië, Europa, het thuisland van
SnowBoardGames. We willen je graag meenemen op onze reis en je meer vertellen over de plekken en
hun verhalen!

Husky’s zijn de sterren van Hike! en vormen de basis van het hondenslee team. We houden van onze
harige vrienden en hun welzijn is voor ons erg belangrijk. We willen de positieve relatie tussen menner en
hond benadrukken. Ze werken samen als een team, hebben respect voor elkaar en zorgen voor elkaar. Wij
geloven dat het welzijn van een teamlid nooit ondergeschikt is aan een sportieve prestatie. Dus in Hike!
zorgen we ervoor dat de honden blij zijn en goed worden verzorgd.

Maar Hike! Is een bordspel en wij zijn spelontwerpers bij SnowBoardGames, geen menners. Daarom
nodigen we iedereen graag uit om het echte mennen van honden zelf te ontdekken en te zien wat er wordt
gedaan aan het welzijn van de honden.

Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat de husky’s namen hebben. Hike! was een kickstarter project en de
namen zijn bedacht door mensen die het project gesteund hebben. De namen op de kaarten kregen de
meeste stemmen en alle bedachte namen staan op de zijden van de doos.

Er zijn ook zes lege husky kaarten in de kaartenstapel van Hike! Dit was een
doel van het kickstarter project en kunnen gebruikt worden om je eigen harige
vriend in het spel te brengen. Kijk op onze website voor hulp!

We willen graag alle ondersteuners van het kickstarter project voor Hike!
bedanken! Zij hebben het mogelijk gemaakt om dit spel bij jou op tafel te
brengen. We hopen dat je het leuk zult vinden en veel liefs aan je harige
vrienden! Ga naar

www.snowboardgames.si
Er zijn handleidingen in verschillende talen online beschikbaar! /games/hike

om de wereld
van Hike! te ontdekken.
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Spelers hulp

VOORBEREIDING:
- Start & finish landschap kaart + 8 (6 bij 5 of 6 spelers) landschap kaarten. Roteer de 4e kaart (3e).
- Husky stapel + 2 open kaarten.
- Elke speler: 8 (6 bij 5 of 6 spelers) + 1 speler pion, 3 open verzorgingskaarten (2 dubbel, 1 enkele
bovenop), 2 raadgever kaarten, 2 kaarten van de husky stapel.

SPELOPZET:
Voorbereidingsfase
Leg 1 landschap kaart open.
Elke speler:
- Leg kaarten open van de husky stapel (eerst 2, vanaf de geroteerde landschap kaart 1). Je mag
raadgever kaarten gebruiken.
- Doe 1 actie:

- Selecteer een husky voor je team. - Selecteer een husky voor je team met een hand kaart.
- Neem een kaart in hand. - Ruil een husky in je team.

- Bonus actie: plaats een jonge husky in je team.
- Klaar voor de wedstrijd: plaats een houten blokje op de start kaart, leg husky kaarten open op tafel,
upgrade husky’s met 1 sneeuwvlok met een uitrusting kaart.

Wedstrijdfase
- Gebruik de sneeuwvlokken om te bewegen: 1 husky per beweging. Zoveel husky’s als je wilt.
- Geupgrade husky (met 1 sneeuwvlok +uitrusting kaart): 1 extra sneeuwvlok om te bewegen (type
afhankelijk van nabijgelegen husky kaarten).
- Landschap kaarten waar uitrusting nodig is: leg een uitrusting kaart af of stop op het veld en draai 2
husky’s in rust status (fitte husky’s eerst)
- Verzorgingskaarten: Alleen wanneer je geen husky’s meer kunt gebruiken! Haal het houten blokje van
een vermoeide husky weg. Dubbele verzorgingskaart: haal 2 houten blokjes weg van vermoeide husky’s in
1 kolom.
- Eind van de dag: spelers meer dan 6 velden achter de leidende speler krijgen een verzorgingskaart die
gebruikt moet worden in de volgende dag.
- Haal de houten blokjes weg van de vermoeide husky’s.

Winnaar:
- Wanneer 1 speler de finish haalt op een dag → winnaar.
- Wanneer meer spelers de finish halen op een dag: wie heeft de meeste actieve husky’s?
- Bij gelijkspel: wie heeft minste sneeuwvlokken?
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2022 SnowBoardGames
https://www.snowboardgames.si/

SnowBoardGames is een onafhankelijke spelontwikkelaar. Het is ons doel om kwalitatief goede spellen te
maken die mensen samenbrengen en zorgen voor een avontuur.

We willen alle geweldige ondersteuners van het kickstarter project voor Hike! ontzettend bedanken!
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