København, 12. september 2011

Guldbrikken kårer årets nominerede brætspil
Brætspil lever i bedste velgående, og de er ikke truet af hverken ‘Angry Birds’ eller ‘World
of Warcraft’. Det beviser årets felt af de nominerede brætspil i den uvildige danske
brætspilspris Guldbrikken, der for tredje år i træk guider forbrugerne til de bedste og mest
innovative brætspilsoplevelser for hele familien:
“Markedet for brætspil i Danmark er domineret af quiz- og lettere børnespil, men med
vores nomineringer i år vil vi vise et langt mere varieret udbud af kvalitetsbrætspil” siger
juryformand for Guldbrikken Thomas Vigild, der til dagligt arbejder som spilredaktør på
Politiken.
“Vores nomineringer er en håndsrækning til alle dem, der ikke kan overskue
brætspilsmarkedet, men leder efter de bedste spiloplevelser. Her skal Guldbrikken give
dem et frisk pust af inspiration, hvis man er kørt træt i de gamle travere på spilhylden
derhjemme” siger han.
Stor opbakning
Guldbrikken er en uvildig kritikerpris, der blev indstiftet i 2009 med bred opbakning fra
både forbrugerne, spiludviklerne og distributørerne. Spiludviklere eller distributører
sender selv spillene ind til konkurrencen, og i ud fra et felt på 40 spil har juryen nomineret
fjorten i de fire hovedkategorier: Børn, Familie, Voksen og Hovedbrud.
Nomineringerne i år tæller så forskellige spil som en det danske quiz-spil om social
paratviden ‘Konsensus’, det poetiske fortæller-spil ‘Dixit’ og det lynhurtige Tetris-lignende
spil ‘Ubongo’. LEGO har også en nominering i år med drengespillet ‘LEGO Heroica’, der
blander rollespil med LEGO-klodser, mens gådespillet ‘Penguins on Ice’ går rent ind som
sommerhus-syssel.
Vinderne af Guldbrikken 2011 afsløres fredag den 14. oktober 2011 under Kulturnatten i
Studenterhuset ved Rundetårn i København. Her vil de gæsterne kunne spille alle de
nominerede spil fra i år samt vinderen fra de forrige år, mens juryen bag Guldbrikken
uddeler årets Guldbrikker samt Juryens Specialpris til årets mest originale og
veldesignede brætspil. Gratis entré - alle er velkomne.
For uddybende kommentarer eller yderligere information kontakt talsmand Rasmus Hviid, tlf. 40
74 61 35. eller juryformand Thomas Vigild, tlf.: 2325 5317
Guldbrikken er en årlig brætspilspris kåret af en uafhængig og uvildig jury bestående af
seks spilkritikere fra Danmarks Radio, Urban, Politiken, spilmagasinet Gameplay samt
formændene for landets to største brætspilsforeninger Consim og Københavns
Brætspilsklub. Guldbrikken startede i 2009 og er non-profit.
Se mere info om Guldbrikken på www.guldbrikken.dk
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Nominerede Børnespil
Brætspil, der henvender sig til og kan spilles af børn enten alene eller i selskab med voksne.
LEGO Heroica Fortaan
Lad børnene selv bygge huler og udforske dem med fire
forskellige eventyrere, og særligt faldt juryen for
mulighederne for at udvide spillet med egne huler, selv
styre monstrene og at spillet iscenesætter en light-udgave
af rollespil på brætspil. LEGO-spillene har udviklet sig
markant på bare et år, og Heroica er et holdbart univers
med masser af udvidelsesmuligheder.
Fra 8 år, 2-4 spillere. Distributør: LEGO

Geister Mühle
Med sit originale spillebræt og overraskende gameplay er
'Geister Mühle' et børnebrætspil, der er lynhurtigt at lære,
kan startes uden en voksen og som er altid fascinerende at
kigge med på. Held-faktoren er fint tilpasset, og pirrer
børnenes nysgerrig, når man skal gå på jagt efter melsække i
den hjemsøgte mølle.
Fra 5 år. 2-4 spillere. Distributør: Enigma

Busytown - Den Travle By
Et pragteksempel på et samarbejdsspil, der med det samme går
rent ind hos børnene, når det store spillebræt placeres på gulvet.
'Den Travle By' er stort og anderledes observationsspil, der fordrer
hjælpsomhed, når børnene skal finde f.eks. balloner, potteplanter
og stiger på det store spillebræt.
Fra 3 år, 2-6 spillere. Distributør: Tactic

Bizaroid
Sæt ekstra næser, øjne eller ører fast på velcro-båndet
omkring hovedet, og tal så "marsmandsk" til hinanden men husk, hvad du har på hovedet. Børnespillet 'Bizaroid'
er et både uhøjtideligt og anderledes huskespil, som man
kun kan smile bredt over.
6-99 år, 2-4 spillere. Distributør: Enigma
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Nominerede Familiespil
Brætspil, der henvender sig til hele familien,
og kan spilles af voksne i selskab med børn.

Dixit
Dixit favner fantasien og pirrer poesien, når man skal sige
ord eller sætninger ud fra spillets mange inspirerende
drømmekort. Et helt unikt fortællerspil, hvor end ikke
fantasien sætter grænserne, men kun en evig
uforudsigelighed og sigende socialt quiz-spil for hele
familien.
Fra 8 år. 2-6 spillere. Distributør Enigma

Ubongo
Når alle kæmper om at lægge Tetris-brikker på tid, skaber
Ubongo et både uforligneligt hurtigt og altfavnende
familiespil, der træner både taktik og ens spatiale evner.
Særligt intenst er det, da Ubongo ikke har normale ture, men
kører konstant, så man altid er på, og ingen kan læne sig
tilbage i stolen.
Fra 8 år. 2-4 spillere. Distributør: Four Esses

Mondo
Byg din helt egen verden af vulkaner, vilde dyr, hede
sletter og frodige skove. Mondo er et kreativt
verdensbyggerspil, hvor manglen på ture og hvis utallige
spilvarianter og konstante udfordringer sikrer lang
holdbarhed og unikke oplevelser for alle i familien uanset
alder.
Fra 8 år. 1-4 spillere. Distributør: Enigma

Ponder
Originalt og taktisk frø-ræs mellem fire søbredder, hvor
man skal være snu for at udtænke konkurrenterne, men
samtidig aggressiv i kampen om de bedste åkande-blade
på vejen over søen. Og at terningen samtidig er frøerne selv
er en genistreg i dette altfavnende og velgennemtænkte
familiespil med stor interaktion for alle spillere.
Fra 7 år og op. 2-4 spillere. Distributør: Four Esses
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Nominerede Voksenspil
Brætspil, der primært henvender sig til voksne
og unge over 12 år.
Repello
Tænk Air Hockey som strategispil, og resultatet er Repello.
Målet er at skubbe modstanderne ud af brættet, men uden at
blotte sig selv, og i den dynamik gemmer sig solide
muligheder for overliste hinanden. Det er kort, kaotisk og
vigtigst at alt altid udfordrende.
Fra 8 år. 2-4 spillere. Distributør: Four Esses

Konsensus
Hvor ens tænker vi? Det spørgsmål får det danske
Konsensus sat i spil, da man skal gætte hinandens første
indfald i f.eks. lande, madretter eller bilmærker. Et spil,
der ikke blot gør dig klogere på modspillerne, men også
skaber grobund for sjove diskussioner omkring
middagsbordet.
Fra 15 år, 2-6 spillere. Distributør: Game Inventors

7 Wonders
På blot 30 minutter kan man i kortspillet 7 Wonders bygge
sit eget vidunder, vinde militærmagten og dermed sejren i
dette opfindsomme nybrud af et kortspil. 7 Wonders er
smukt varieret, stærkt dynamisk og ideen med løbende at
sende kort rundt til hinanden er ny og svært taktisk, da det
indbyder til mange forskellige strategier.
Fra 13 år år, 2-7 spillere. Distributør: Enigma

Monte Cristo
Som strategispil formår Monte Cristo at udstille få taktiske
muligheder, men når alle virker lige gode er udfordringen
stor. Her er altid interessante afvejninger, og spillets
innovative turvælger er en elegant og opfindsom måde at
gøre om med klassisk brætspilsdesign.
Fra 8 år, 2-4 spillere. Distributør: Enigma

4

Nominerede Hovedbrudspil
Bræt- og gådespil, der egner sig som mental fordybning for
både enkeltspillere og i grupper.

Penguins on Ice
Hjælp de fem pingviner med at stå på isflagerne - og vær
klar til knagende hovedbrud, når isflagerne kan laves om
til at løse spilles 48 gåder. Penguins on Ice har en sublim
finish, en veltilpasset stigende sværhedsgrader, og
knagende svært, så egner sig godt som et roligt pusle
sommerhus-hygge spil.
Fra 6 år år, 1 spiller. Distributør: P-Trade

Troy - Extra Muros
Hold de onde riddere ude, og de gode i
sikkerhed inden for borgmurene. Gådespillet
Troy - Extra Muros er lige så simpelt at gå til,
som man er hårdt udfordret i et altid logisk
overskueligt, men djævelsk svært gådespil for
alle aldre med 60 unikke gåder.
Fra 7 år år, 1 spiller. Distributør: P-Trade
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