Spelregels Railsport ‘WeFitter’ decemberspel
Het Decemberspel
• Het team dat, op maandag 20 december, de meeste zetten op het decemberspel heeft gezet is de
winnaar van dat spelbord.
• Per Decemberspel/bord nemen max. 7 teams deel. In de deelname informatie staat vermeld op
welk bord jouw team meespeelt.
• Bij de inzet van meerdere Railsport decemberspelborden, spelen alle winnaars begin 2022 nog een
laagdrempelig WeFitter eind spel.
Deelname
Om deel te kunnen nemen aan het spel dien je ingedeeld te zijn in een team. Dit kan een eigen
opgegeven team zijn of een door Railsport samengesteld team. Een team bestaat uit 15 tot 25 personen.
Zetten op het bordspel
Zetten (voor- of achteruit) op het bordspel zijn op verschillende manieren te verdienen, te weten:
1) WeFitter Stappenchallenge
Gedurende deze spelperiode worden alle stappen die jullie dagelijks maken bijgehouden in de
WeFitter app. Wekelijks wordt er gekeken welk team die week het hoogst gemiddelde aantal
stappen heeft gezet. De winnaar verdiend daarmee de meeste zetten (14 zetten), de nr. 2 12
zetten etc. op het spelbord en het team met het laagste stappengemiddelde van die week de
minste zetten (2 zetten).

De week van stappenchallenge loopt van maandag 00.00 uur - zondag 22.00 uur.
2) Weekopdrachten
Iedere week – op de donderdagen - ontvangt de teamcaptain voor het gehele team een
weekopdracht, dit zijn opdrachten waarmee extra zetten op het bord te verdienen zijn. Je bent niet
verplicht om aan deze extra opdracht deel te nemen, echter verdien je dan ook geen extra zetten
op het bord. Zetten d.m.v. weekopdrachten worden iedere donderdag toegekend.
•
•
•

Bij volbrengen van weekopdracht
Niet deelnemen aan de weekopdracht
Winnaar van de weekopdracht

= 2 zetten vooruit
= 1 zet terug
= extra zet vooruit (totaal 3 zetten)

3) Bordchallenges
Ook zijn op het spelbord zelf kleine challenges verwerkt, herkenbaar aan de gouden vakjes.
Wanneer je op een goud vakje komt speel je een zogenoemde challenge vrij. Deze challenges zijn
voor de fun en zijn geen extra zetten mee te verdienen, maar voor de echte spelfanaat is natuurlijk
geen challenge te veel.

Vrijgespeelde challenges worden via de teamcaptain gecommuniceerd.
4) Legenda
Wat is een spel zonder uitdagingen, wellicht verdienen jullie wel een stap vooruit of belanden jullie in
het wak. Nieuwsgierig naar wat de verschillende vakjes betekenen, kijk snel op de volgende pagina.

De schoorsteen zit verstopt;
neem de trap en verdien vier
extra zetten.

Spring mee met Rudolf;
jullie mogen drie plaatsen
voorruit op het bord

Hoor de wind waait door de
bomen; dit extra zetje in de
rug geeft jullie 2 stappen
vooruit.

Vallende sterren; jullie wens
is uitgekomen en mogen
twee stappen vooruit op het
bord.

Lawinegevaar; helaas jullie
zijn tegen de berg gebotst
en vallen drie plaatsen
terug.

Pas op een wak; jullie zijn
door het ijs gezakt en
zakken twee plaatsen terug van 55 naar 53.

Het volledige spelbord wordt vanaf aankomende donderdag gepubliceerd en is hier te vinden.
Toekennen zetten en update
• De WeFitter Stappenchallenges loopt wekelijks van maandag t/m zondag. Iedere zondagavond
om 22.00 uur wordt de tussenstand van deze challenge opgemaakt. Stappen die zondagavond
tussen 22.00 - 00.00 uur worden gezet tellen niet mee voor het Railsport Decemberspel. Op
maandag 00.00 uur start automatisch een nieuwe stappenchallenge in de WeFitter app.
• De weekopdrachten lopen van donderdag t/m woensdag. Wanneer een weekopdracht later of
niet wordt ingediend/uitgevoerd telt deze niet mee.
Het nieuwe spelbord/klassement wordt zowel op de maandagen en donderdagen gecommuniceerd naar
de teamcaptains en tevens op onze website gedeeld.
Communicatie
• Railsport communiceert naar alle deelnemers via de deelname informatie;
• Pushmeldingen en updates verlopen via de teamcaptains, WeFitter app of via de website;
• Alle overige communicatie, vragen en opmerkingen verlopen via de teamcaptain.

Wij wensen jullie allemaal succes en bovenal veel spelplezier!

