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København, 13. august 2009
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Årets bedste brætspil er fundet - ny dansk brætspilspris stiftet
Da

Brætspil er et fast, socialt indslag i enhver familie. Men i Danmark er
forbrugerne ofte fortabt, når de skal navigere gennem de mere end 40 nye
brætspil, der årligt udkommer i Danmark.
De
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Det vil den nystiftede, uvildige og danske brætspilspris, Guldbrikken, rette
op på. I dag afsløres hvilke brætspilspil, der er nomineret til årets Guldbrik i
tre kategorier: Børne-, Familie- og Voksen-spil. Derudover uddeler juryen
også en Specialpris uden nomineringer til et exceptionelt originalt og/eller
veldesignet brætspil.
“Guldbrikken er indstiftet for, at almindelige forbrugere lettere kan navigere
rundt på et kæmpe brætspilsmarked, og opdage nye og bedre danske som
udenlandske brætspil frem for de traditionelle travere” siger juryformand
Thomas Vigild, spilredaktør ved Politiken. “Samtidig synes vi, at der i
Danmark manglede en brætspilspris, der var kåret af en upartisk jury, og ikke
af branchen eller forhandlerne selv”.
Succesen udeblev ikke: ud af et felt på hele 31 indsendte brætspil har juryen
nu nomineret i alt ni spil - heraf fire danske - blandt andet en ny og mere
kreativ udgave af BezzerWizzer-quizspillet og det taktiske tegnespil PIXO.
Vinderne af Årets Guldbrikker afsløres den 9. oktober under Kulturnatten
i Politikens Hus. Her vil alle besøgende kunne købe og spille de nominerede
spil mod f.eks. udviklerne af spillene eller Guldbrikkens jurymedlemmer.
Se mere info om Guldbrikken på www.guldbrikken.dk
Her kan også findes billeder af alle de nominerede spil i høj opløsning.
For uddybende kommentarer kontakt talsmand Rasmus Hviid, tlf. 40 74 61
35. eller juryformand Thomas Vigild, tlf.: 2325 5317
Guldbrikken - Spil uden Strøm er en årlig brætspilspris kåret af en uafhængig og
uvildig jury bestående af seks spilkritikere fra Danmarks Radio, Urban, Politiken,
>pc player samt Danmarks to største brætspilsforeninger Consim og Københavns
Brætspilsklub.
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Brætspil, der henvender sig til og kan spilles af børn,
enten alene eller i selskab med voksne.
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Nominerede i Guldbrikken 2009, Børnespil

Roqfort (Enigma - Tyskland)
Kombinationen mellem strategi, held og
overraskelsesmomentet gør Roqfort til et
ekstraordinært fantasifyldt børnespil. Målet er at
samle ost på brættet, men da spillebrættet er evigt
foranderligt bliver spillet en medrivende hybrid
mellem huskekort og strategispil.
Udfordrende for børn og voksne samt en sublim
finish gør Roqfort til en sjælden veldesignet
spiloplevelse.
Klickadoo (Drei Magier Spiele/Enigma - Tyskland)
Kun udstyret med magneter og pinde skaber
Klickadoo sin helt eget unikke spiloplevelse som en
slags pindespil a la Mikado bare i luften. Klickadoo
udmærker sig ved, at det ved første øjekast suger
såvel sine spillere som tilskuere ind i et særegent
distinkt univers, hvor antallet af taktikkerne og
muligheder er uendelige. Et slående opfindsomt og
kreativt spil, der både udfordrer spillernes motorik
og overblik.
Road Block (Smart Games/P-Trade - Belgien)
‘Road Block’ er et fremtidens gådespil i mesterligt
enkelt design. Fang den røde bil kun ved logisk at
placere seks politibiler på pladen, men hvad der lyder
nemt, er en hjernevrider af rang. ‘Road Block’ er
indbegrebet af “less is more”, for det er enkelt, dybt
taktisk, har et overskueligt mål og altid logisk pusleri,
som er oplagt til at konkurrere i på tid.
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Brætspil, der henvender sig til hele familien,
og kan spilles af voksne eller i selskab med børn ned til 10 år.
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Nominerede i Guldbrikken 2009, Familiespil:

Bezzerwizzer + (Bezzerwizzer - Danmark)
BezzerWizzer + (plus) udskifter modigt lutter
konkurrence på paratviden med 16 spritnye og
mere kreative quizkategorier, der udfordrer
inden for emner som musik, hukommelse og
billede- og mønstergenkendelse. Dermed
rammer spillet en række helt nye spillere, der er
stærkest i andre typer intelligenser end de
boglige og dem med klæbehjerner.
BezzerWizzer + er et fremtidens quiz-spil.
A-Å (Tactic Games - USA)
Et mesterligt tilpasset stressmoment og på
overfladen nemme spørgsmål gør familiespillet
A-Å til en evigt medrivende og garanteret
latterkrampe-vækkende social spiloplevelse i
topklasse. Man stresser, når man på 15 sekunder
skal opremse f.eks. dyr med S eller kendte malere.
Uanset alder og evner et sublimt hyggespil med
evigt højt tempo for alle, der formår at tænke
hurtigt og klart.
PIXO (GameInventors - Danmark)
Som en taktisk videreudvikling af Tegn og Gæt er
PIXO sin helt egen, og excellerer i både design,
regeludformning og gameplay. Ved at gætte andres
tegninger, men først på det rigtige tidspunkt, skabes
en unik og evig foranderligt spilsituation, der i
højere grad belønner kreativitet end gode
tegneegenskaber.
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Brætspil, der henvender sig til voksne og børn over 12 år.
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Nominerede i Guldbrikken 2009, Voksenspil:

Kaleidoscope Classic (Dr. Wood - Australien)
Brætspil kan være mange ting: Socialt
engagerende eller hjernevridere, der fungerer
som mental træning og afstresning på én og
samme tid. Kaleidoscope Classic er et puslespil,
der har foretaget en evolutionær rejse. En
skattekiste af små, snørklede gåder, hvor brikker i
forskellige størrelser skal forsøge at danne et
mønster. Produceret i fremragende kvalitet og
dybt originalt.
Opus-Dei: Exsistence after Religion (Demagames - Danmark)
Kan en gruppe voksne spille kortspil og lære noget
samtidigt? Det kan man i Opus-Dei, der tvinger spillerne
til at foretage eksistentielle valg. Målet er at erhverve en
række filosoffer og forskere, så ens ”Zeitgeist” (tidsånd)
bliver den styrende. Skal dit hold bestå af Sokrates og
Kierkegaard eller Newton og Einstein? Et intelligent
kortspil med et velgennemtænkt og anderledes tema, der
er fyldt med interessante informationer og sjove
betragtninger.

Wiseman (Wiseman - Danmark)
Wiseman er quizspillet uden terning og kun
med spørgsmål i de kategorier, du selv har
valgt. Da det samtidig frit lader spillerne
regulere varigheden på et spil og
sværhedsgraden på et givent spørgsmål, er
alle frustrationsfaktorer elimineret.
Vinderen kan for alvor prale, mens taberne
ikke kan bortforklare nederlaget med
mangel på held. Et velgennemarbejdet dansk quizspil med et væld af
spørgsmål.

