
Spillet�Indeholder:
-Lille spillebræt – 16 x 16 felter;

-Stort spillebræt – 20 x 20 felter;

-14 hvide og 14 sorte brikker (Kampvogne);

-Et sæt af forhindringer samt afgrænsnings plader;

-Folder med skemaer og blanke ark

-En notesblok og regler

 Den ene side af spillebrættet har allerede påtrykte 

forhindringer (grundopsætning). Den modsatte side har kun 

tomme felter hvor spillerne selv skal placere forhindringerne.

Førings
Kampvogn (CLT) 

Let Kampvogn
(LT) 

Mellem-tung
Kampvogn (MT)

Tung Kampvogn 
(HT)

Antipanser 
(TD)

Tung Morter 
(HM)

Grundopsætning�16x16�
 Det er anbefalet at man spiller de første par spil på det 

lille bræt med grundopsætning. Følgende brikker bliver brugt: 

2 HT, 3 MT, 4 LT og 1 CLT, per spiller.

 Brikkerne placeres på de markerede felter med fronten 

rettet mod modspilleren.

 Symbolerne på de forskellige brikker er som følgende:

Tung
Kampvogn

Mellem-tung
Kampvogn

Let
Kampvogn

Førings
Kampvogn

Start positioner på de hvide brikkerStart positioner på de hvide brikkerStart positioner på de hvide brikker

 Den hvide spiller starter. Man tager turen skiftevis. Hver 

gang det er en spillers tur skal han/hun bevæge en af sine 

brikker, kun den bevægede brik kan skyde den tur.

Bevægelse
 Brikken kan flytte fremad eller rotere om sigselv. Hver 

felt fremad og 45°rotering koster 1 træk. I en tur kan en brik 

kombinere flyt fremad og roteringer.

 Brikkerne har forskellig hastighed, altså det maksimale 

antal træk per tur:

Tabel 1

Hastighed

Tung

max 3
Mellem�tung

max 4
Let�(&�Kommandør)

max 5

 En brik kan også bevæge sig baglæns, men kun et 

enkelt felt på en tur (Dette kan ikke kombineres med fremad 

eller rotering).

 Brikker kan kun bevæge sig til tomme felter, ikke over 

forhindringer eller andre brikker. Det er ikke tilladt at bevæge 

sin brik så den ender i nøjagtig samme position og orientering.

Forhindring
StartStart
positionposition
Start
position

SlutSlut
positionposition

Slut
position



Skydning
 Efter en brik har bevæget sig har den mulighed for at 

skyde på en modstanders brik. En brik kan skyde i tre retninger, 

ligeud, 45° højre og 45° venstre.

 Der må ikke være noget mellem brikken og dens mål, 

ud over tomme felter. Der skal være mindst et tomt felt, ellers 

må brikken ikke skyde. Eksempler:

På billedet til 

venstre, den 

hvide brik 

rykker i 

position til at 

skyde på 

modstanderen

s brik.

 Ved at bevæge sig baglæns får den sorte brik mulighed 

for at skyde på tre af modstanderens brikker. Spilleren kan dog  

kun vælge en brik at skyde på.

 I eksemplet til højre 

kan den hvide brik ikke 

skyde på den sorte brik da 

der ikke er nogen tomme 

felter mellem brikkerne.

 At en brik kan skyde på en modstanders brik er ikke 

ensbetydende med modstanderens brik er ødelagt. Dette 

kommer an på styrken på skuddet, hvor godt beskyttet brikken 

er samt vinklen den bliver skudt fra.

Panser
 Brikkerne har forskellig grad af panser på. Tykkest foran, 

mellem på siderne og mindst bagpå.

 Kun skud direkte på fronten (Sort pil) eller bagfra (Hvid 

pil) rammer henholdsvist front og bag panser. Siden bliver 

ramt hvis skuddet kommer fra de resterende retninger        

(Grå pile).

FRONT SIDE BAG

 Armour values:

Tabel 2

FRONT

SIDE

BAG

Tung

III

II

I

Mellem-Tung

II

I

0

Let�(&�Kommandør)

I

0

0



Armering
 Brikkerne har forskellig grad af armering:

Tabel 3

Armering

Tung

III

Mellem-Tung

II

Let�(&�Kommandør)

I

 For at  ødelægge en modstanders  br ik  skal 

armeringsgraden være større end graden af panser der bliver 

skudt på (Front, side eller bag).

 Med andre ord, to brikker af samme type kan kun 

ødelægge hinanden ved skud i siden eller bagfra (Deres 

armering er lig deres front panser).

På billedet til 

venstre: den sorte 

”CLT” ødelægger 

den hvide ”MT” 

ved at ramme den 

bagfra.

 På billedet ovenover:den hvide ”MT” er i en position 

hvor den kan ramme 2 sorte brikker, men den kan ikke 

ødelægge nogen af dem da dens armering (II) ikke er større 

end deres panser.

 En ødelagt brik ligger man på siden, den forbliver hvor 

den er. Resten af spillet tæller den som en forhindring. Så man 

kan ikke bevæge eller skyde hen over den.

Spillets�slutning

 Målet for spillet er at ødelægge modstanderens ”CLT” 

eller ”flygte” med ens egen ”CLT” ud af modstanderens 

baglinje. Vinderen er den spiller som først opnår en af de to 

mål.

 Det følgende billede:Den sorte ”HT” ender i en position 

så den kan skyde den hvide ”CLT”. Dette markerer spillets 

slutning og den sorte spiller tager sejren.

previously
destroyed

piece

   Til højre kan man 

se den hvide ”CLT” 

bevæge sig ud af 

den sorte spillers 

b a g l i n j e .  D e t t e 

markerer slutningen 

på spillet og den 

hvide spiller tager 

sejren.

 M a n  k a n  i k k e 
bevæge sig ud af baglinjen 
hvis man samtidig rammer 
en side på spillebrættet.

 På grund af reglen 
ovenover kan den sorte 
”CLT”, på billedet til venstre, 
ikke ”flygte” på en tur.

*SKAK / FLUGT: Når en spiller afslutter en tur hvor, næste tur, 
der er mulighed for at ødelægge modstanderens ”CLT” – skal 
han/hun tydeligt annoncere: SKAK! Det samme gælder hvis 
man kan ”flygte” med sin ”CLT” næste tur, annonceringen skal l

   yde: FLUGT!



Grundlæggende�opsætning�20x20
 De samme regler gælder som for det mindre spillebræt. 

Ud over dem der allerede er beskrevet er der to nye brikker: 

”TD” og ”HM”.

 Symbolerne for disse brikker er:

Antipanser Tung Morter

Antipanser
 Denne brik har samme hastighed (Max 4) og panser     

(II, I, 0) som ”MT”.

 Deres armering er VI. Dog kan de kun skyde ligeud og 

ikke i 45°! (De har ikke et tårn)

Tung�Morter
 Denne brik har samme panser som ”LT” (I, 0, 0) men 

deres hastighed er som ”HT” (Max 3)

 Dens armering er V. Den kan kun skyde ligeud. Den kan 

dog skyde hen over forhindringer og brikker.

 Afstanden den kan skyde er dog begrænset til 3, 4 eller 

5 felter. Hvis flere af modstanderes brikker er mulige at ramme 

kan den kun skyde en brik.

Heavy�Mortar�rangeHeavy�Mortar�rangeHeavy�Mortar�range

 Billedet ovenover – Den sorte ”HM” endte i en position 

hvor den kan ramme både den hvide ”MT” (Som er 3 felter væk) 

og ”TD” (5 felter væk). Der kan kun vælges en som herefter 

bliver ødelagt.

Noter
- Kun i teorien er uafgjort en mulighed

- Alle brikker har samme værdi. Umiddelbart virker ”HT” bedre, 

men hastigheden på ”LT” er lige så vigtig for spillets afslutning 

som armering og panser

- Mortere ændrer spillet meget. Der er ikke længere ”sikre” 

gemmesteder (bag forhindringer) som er umulige at ramme.

- Man kan bruge et skak ur til spillet. Vi anbefaler 30 minutter til 

”16x16” spillepladen og 45 minutter for ”20x20” spillepladen, 

per spiller.

- Ved at bruge koordinater er det muligt at nedskrive hele 

spillets forløb (Yderligere beskrivelse i folderen)

Folder
 Det er muligt at spille utallige spil med den 

grundlæggende opsætning hvor hver spil er forskelligt fra det 

næste. Ud over det, ved at bruge ekstra forhindringer, kan man 

lave alternative opsætninger på de blanke sider af 

spillepladerne. I folderen er der nogle eksempler for alternative 

opsætninger og spillerne har også mulighed for selv at finde på 

opsætninger. Når man laver sine egne opsætninger skal man 

være opmærksom på de regler der er skrevet i folderen.

Udvidelse
 For de spillere som vil have mere findes der en 

udvidelses pakke (Ikke en del af denne pakke). Den tilføjer nye 

brikker (”Super-TungKampvogn”, ”PanserJæger”, ”Amfibisk 

Kampvogn”, ”Bulldozer” osv.) samt nye forhindringer (vand, 

lave forhindringer osv.) og miner. Derudover, nye mål for spillet 

bliver introduceret.
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