
Games Compendium - Ridley’s Games Room 

Backgammon  

2 spillere 

Reglerne er simple nok. To spillere konkurrerer omkring et spilbræt med 24 positioner og har hver 15 brikker at rykke 

med. Flyt brikkerne ved at kaste med 2 terninger, hver spiller med et kast pr. tur. Vinderen er den første som får 

flyttet alle sine brikker fra spilbrættet. 

1. Beslut hvem, som starter ved at kaste med en terning hver. Den som kaster det højeste antal øjne vinder. 

Den spiller som fik det højeste antal øjne må nu flytte sine brikker ud fra de antal øjne som begge terninger 

viser sammenlagt. 

2. Spilbrættet består af 24 punkter skiftevis i farverne orange og hvid i grupper af 6. Spilbrættet selv er delt på 

midten, denne deling kaldes barrieren. Brættes to dele kaldes henholdsvis hjemmebræt og ydre bræt. 

3. Spillere må nummerere punkterne på spilbrættet 1-24. Punktet længst fra spillernes højre hånd er 24 og 

punktet tættest på spillernes højre hånd er 1. 

4. Nu skal brikkerne i hver sin farve placeres således på spilbrættet: 2 brikker på hver spillers punkt 24, 5 brikker 

på hver spillers punkt 13. 3 brikker på hver spillers punkt 8 og 5 brikker på hver spillers punkt 6. 

5. Spillerne kaster efter tur de to terninger og flytter sine brikker på punkterne i retning mod uret. Det er kun 

muligt at flytte sine brikker til frie punkter. Det er ikke tilladt at flytte sine brikker til punkter hvor der er 2 

eller flere af modspillerens brikker. 

6. Du kan flytte brikkerne enkeltvis eller parvis (hvis du slår dobbelt, for eks. 2 seks’ere). Et punkt med en brik 

kaldes ”blottet”. Hvis du lander på et blottet punkt med en eller flere af dine brikker, flyttes modspillerens 

brik til barrieren. Denne brik skal nu igen i spil, når det bliver modspillerens tur. Brikken skal i spil igen på 

modspillerens hjemmebræt. Et kast med 2 øjne på terningen tillader spilleren at flytte sin brik til punkt 23, et 

kast med 3 øjne på terningen tilladeren spilleren at flytte sin brik til punkt 22 osv. Hvis modspillerens brikker 

optager punkterne, kan du ikke sætte brikken i spil igen og mister derfor din tur. Du må ikke flytte andre 

brikker i stedet. 

7. Når du har fået alle dine brikker over på dit hjemmebræt, kan du begynde at flytte dem af spilbrættet. Et kast 

med 1 øje kan du bruge til at flytte en brik fra punkt 1, et kast med 2 øjne fra punkt 2 osv. Vinderen er den, 

der først får flyttet alle sine brikker fra spillepladen. 

 

Skak 

2 spillere 

Indhold: 1 spilbræt, 16 bønder, 4 tårne, 4 springere, 4 løbere, 2 konger, 2 dronninger 

Målet med spillet er at opstille en trussel mod modspillerens konge, som ikke kan afværges. Herved bliver 
modspilleren sat skakmat og har således tabt spillet. Hvis ingen af spillerne kan vinde, bliver spillet remis, det vil sige, 
at spillet er uafgjort. 

Et spil skak er tabt, hvis en af følgende begivenheder indtræffer: 

• kongen er sat skakmat, hvilket betyder, at kongen er truet af en af modspillerens brikker (det kaldes, at 
modspilleren har givet ‘skak’ eller at kongen står i ‘skak’), og truslen ikke kan afværges 

• hvis vedkommende opgiver spillet 

• tidsoverskridelse, hvis en aftalt spilletid overskrides uden at spilleren har foretaget det aftalte antal træk, dog kun 
hvis modspilleren har brikker nok tilbage til kunne sætte skakmat. 



• spilleren diskvalificeres for overtrædelse af skakreglerne 
Et spil skak er remis, hvis en af følgende begivenheder indtræffer: 

• Stillingen er pat, det vil sige, at den spiller, som skal trække, ikke har nogen lovlige træk til rådighed, og 
vedkommendes konge ikke er truet (står i skak) 

• hvis spillerne enes om det, efter at en af spillerne har afgivet et remistilbud 

• hvis det forlanges af en spiller, efter at den samme stilling er opstået på brættet for tredje gang, og det er samme 
spillers tur til at trække 

• hvis det forlanges af en spiller, efter at der i løbet af 50 træk ikke er enten slået en brik eller flyttet en bonde. 

• hvis de tilbageværende brikker ikke er tilstrækkelige til at kunne sætte mat (teknisk remis) 

• ved den ene spillers tidsoverskridelse, hvis den anden spiller ikke har brikker nok tilbage til at kunne sætte 
skakmat. 

Man spiller hvid eller sort efter aftale eller efter forudgående lodtrækning, hvor vinderen får lov at vælge farve. 

Forskellige bestemmelser: 

• Kongen må ikke flytte til et truet felt. 

• En “rørt brik” skal flyttes (hvis det er ens egen brik) eller tages (hvis det er modspillerens brik), og en “sluppet brik” 
er flyttet. Man må altså ikke røre ved en brik uden at flytte den, og man må ikke sætte den på brættet og derefter 
fortryde det og placere brikken et andet sted. Man er dog aldrig tvunget til at flytte eller slå en brik, hvis det er 
ikke muligt at gøre med et lovligt træk. En turneringsleder vil eventuelt i sådanne situationer kunne idømme 
synderen andre straffe, f.eks. give vedkommende en advarsel eller ved at tildele ekstra tid til modspilleren. Skal 
spilleren rette en briks placering, skal vedkommende gøre modspilleren tydeligt opmærksom på, at man ikke vil 
flytte med brikken ved først at sige “jeg retter”, “j’adoube” (det samme på fransk) eller tilsvarende. 

• Betænkningstid. 

• Skakur. 

• Hængeparti (spillet udsættes). 
Hvis der spilles med skakur, bestemmes dets placering af turneringslederen. Er der ikke en sådan, er det traditionelt 
sort, som bestemmer, på hvilken side af brættet, uret skal stå. 

Brikkernes gang og slag 

Man foretager et træk ved at flytte en af sine brikker fra det felt, den står på, til et andet felt. Der kan kun stå én brik 
på hvert felt, så hvis dette andet felt er besat af en fjendtlig brik, bliver denne slået. Den slagne brik fjernes fra brættet 
og deltager ikke mere i spillet. 

Brikkerne har hver sin særlige måde at flytte på og slå modspillerens brikker på. 

Følgende hovedregler er gældende for officererne: 

• de kan flytte i alle retninger på brættet 

• de kan flytte så langt, man ønsker, i deres trækretning, indtil de enten stoppes af en af spillerens egne brikker, 
eller indtil de møder den første af modspillerens brikker, som de eventuelt kan vælge at slå. Denne hovedregel 
gælder ikke for springeren, som kan hoppe over både egne og modspillerens brikker. 

• de slår på samme måde som de flytter 
Bønderne kan kun gå fremad, og de slår ikke på samme måde, som de flytter. 

(Kilde: Spilregler.dk) 

 

 



Domino 

2 – 6 spillere 

Indhold: 28 dominobrikker 

Det gælder om at være den første, der får 100 point eller mere. Hvis man ønsker et kortere spil, kan man nøjes med at 
skulle opnå 50 point for at vinde. 

Alle dominobrikkerne blandes og lægges med bagsiden opad. Hvis der er 2 spillere, tager hver spiller 7 dominobrikker, 
hvis der er 3 eller 4 spillere, tager hvad 5 dominobrikker. De resterende dominobrikker lægges på midten af bordet. 
Spillernes egne dominobrikker(“hånden”) placeres, oprejst på den lange smalle kant, således, at det kun er dem selv, 
der kan se de hvide prikker. 

For at starte spillet skal den spiller, som har den højeste dobbeltbrik lægge den ud på bordet. Så går turen videre til 
næste spiller (i urets retning). For at finde frem til den som har den højeste dobbeltbrik, spørger en tilfældig spiller de 
andre spillere: Er der nogen som har en dobbelt 6? Hvis en spiller har det, må han/hun lægge brikken ud på bordet. 
Hvis ingen af spilerne har en dobbelt 6, fortsætter den samme spiller med at spørge hele vejen ned til dobbelt 0. Hvis 
der slet ikke er nogen som har en dobbeltbrik, blandes alle brikkerne igen og spillerne tager nye brikker og starter 
forfra. 

Brikkerne lægges som en lang kæde på bordet. Når en spiller har tur, tager han/hun en dominobrik fra sin ”hånd” med 
samme antal prikker som den dominobrik, der ligger for enden af kæden på bordet. Spilleren forlænger nu kæden 
med denne brik. 

Dobbelte dominobrikker lægges altid på tværs af kæden. Da der altid er to åbne ender på kæden, hvor en ny 
dominobrik kan placeres, skal de to åbne ender på en dobbeltbrik placeres på tværs af kæden. 

Hvis en spiller ikke kan lægge en dominobrik til kæden, må han/hun trække en ny dominobrik fra bunken indtil 
han/hun finder en der passer. Hvis der ikke er flere brikker tilbage på bordet, må han/hun melde pas og vente til 
næste gang det bliver hans/hendes tur. 

Spillet slutter, når en spiller har lagt sin sidste dominobrik. Han/hun scorer point alt efter, hvor mange prikker der er 
på de andre spilleres tilbageværende brikker. Spillet slutter også, når alle spillere fortløbende har meldt pas. I dette 
tilfælde er det spilleren med mindst antal prikker på sine tilbageværende brikker, der scorer point. 

Variation 

Spillet kan også spilles sådan, at hvis en spiller ikke kan lægge en dominobrik til kæden, må han/hun tage én brik fra 
bunken. Hvis denne brik passer, lægges den til kæden, og turen går videre. Hvis brikken ikke passer, lægger han/hun 
brikken til sin ”hånd” og turen går herefter videre til næste spiller. 

(Kilde: Spilregler.dk) 

 

 



Kinaskak 

2 – 4 spillere 

Spillepladen er udformet som en stjerne med spidser i forskellige farver. Hver deltager vælger sin farve og anbringer 
sine 10 brikker af samme farve i de 10 huller i stjernespidsen. Det gælder om at få alle sine 10 brikker ført tværs over 
spillepladen, så de udfylder den direkte overfor placerede stjernespids. 

I spillet flyttes én brik ad gangen i hvilken som helst retning, men kun til et af det nærmeste huller. Man kan også 
springe, hvis ens brik ligger lige op ad en anden brik i vilkårlig farve, og der er et tomt hul bag denne. Det er tilladt at 
udføre en serie af spring i lige linje, altså i den retning springene startes i. Det gælder således om at få sine brikker 
placeret således, at man kan udnytte chancerne for at springe bedst muligt. Samtidig må man prøve på at afgøre 
modspillernes muligheder for at rykke frem. Den deltager der først får sine brikker i den modsatte stjernespids, er 
vinder. De brikker over, skal ikke fjernes fra spillepladen. Det er ikke tilladt at lade nogle af sine brikker blive liggende 
fast i ens egen stjernespids for at forhindre en modspiller i at vinde. 

 (Kilde: Spilregler.dk) 

Rummy 
 
2 – 6 spillere 
 
Hver spiller skal have 10 kort ved 2 deltagere, 7 kort ved 3 eller 4 deltagere og 6 kort ved 5 eller 6 deltagere. 
Kortene, som bliver til overs lægges i en bunke med billedsiden nedad. Vend det øverste kort fra bunken og læg det 
ved siden af bunken med billedsiden opad. 
Værdier: Kongerne er højest og Esserne er lavest. 
 

1. Man skal samle kombinationer, mindst tre kort af samme værdi eller i en sekvens i samme farve. 
2. Forhånden begynder med at trække et kort fra bunken, eller et kort ved siden af bunken. Herefter lægger han/hun 

et kort ned ved siden af bunken. 
3. Har man en kombination, så skal den lægges ned når man har tur, dvs., efter man har trukket et kort op og inden 

man lægger et kort ned. 
4. Næste spiller til venstre, gør herefter det samme. Hvis spilleren allerede har kombinationer på bordet, så må der 

bygges videre på denne kombination. Ligger der f.eks. tre ottere på bordet, så kan man lægge den fjerde til. Man 
må også gerne bygge videre på sekvenser, med et eller flere kort, som passer. 

5. Der kan lægges flere kombinationer ud på samme tid. 
6. Hvis sidste kort i bunken tages op, så vender man bunken ved siden af og laver en ny bunke til at trække fra. 
7. Hvis man er uopmærksom og ligger et kort ned i bunken, som kan bruges til en kombination på bordet, så må den 

af de andre deltagere som først opdager det, og siger Rummy, tage kortet og lægge det ned til den rette 
kombination. 

8. Hvis en spiller lægger sit sidste kort ned ved siden af bunken og lukker spillet, så er det slut. Man kan ikke lukke 
ved at lægge de sidste kort ned i en kombination. 

9. Spillet stopper nu og de andre deltagere må ikke lægge kort ned. Sidder man tilbage med kort på hånden, så giver 
de strafpoint. 

Strafpoint: Konge, Dame, Knægt og 10 = 10 strafpoint, 2 – 9 = strafpoint som værdien af kortet, Es = 1 strafpoint 
 

(Kilde: Spilregler.dk) 

 



21 (Blackjack) 

2 eller flere spillere 

Blackjack er et kortspil, hvor man spiller mod en dealer. Der kan være flere spillere ved bordet, men deres kort 
har intet med dine kort at gøre. Det er dig mod dealeren, og vinderen er den, der har den højeste værdi på 
hånden uden at overstige summen 21. Der bruges et sæt spillekort uden jokere. 

Es tæller for ét og 11 (du bestemmer selv værdien), billedkort tæller for 10 og alle kort med tal repræsenterer 
den værdi som kortet viser. 

Del kortene ud til spillerne med forsiden opad indtil en spiller modtager en knægt. Den spiller som modtager knægten 
er dealer. De andre spiller skal nu beslutte sig for et minimum og maksimum satsning (f.eks. 1 og 5). Spillerne skal nu 
samle kort således, at de kommer så tæt som muligt på værdien 21.Den bedste hånd (Blackjack/21) i dette spil 
omfatter et es og et kort med værdien 10, som f.eks. kongen. Dernæst et fem-kort trick med en værdi op til 21, så et 
fire-kort trick eller et tre-kort trick. En hånd med 3 eller 4 kort slår alt, undtagen en Blackjack bestående af 2 kort eller 
et fem-kort trick. 5 er det højeste antal kort en spiller kan have på hånden. Dealeren starter med at give et kort til hver 
spiller inklusive sig selv. Spillerne kan nu kigge på deres kort og satse indenfor minimum og maksimum rækkevidde af 
satsninger. Dealeren giver nu endnu et kort til hver spiller. Hvis en spiller har 21 med disse 2 kort vendes esset med 
frontsiden opad og placeres på det andet kort. 

Hvis du ikke har blackjack, har du flere muligheder 

Stå: Du anmoder om ikke at få flere kort, men du kan ikke stå hvis værdien af dine kort tilsammen er mindre end 15. 

Twist: Anmod dealeren om at vende det næste kort med billedsiden opad. Dette kan gøres tre gang i alt. 

Købe et kort: Du kan betale dealeren for at modtage et andet kort med billedsiden nedad. Dette kan gøres tre gange. 
Du må gerne lave twist efter købet, men du kan ikke købe efter en twist. 

Split: Hvis du har to kort på hånden med samme værdi, kan du splitte dem. Dealeren vil dernæst lægge et kort 
på hver og du kan spille med begge hænder.  

Ved slutningen af disse runder vil spillerne enten have bekendtgjort blackjack; eller hvis du har mere end 21 på 
hånden, er du færdig og taber automatisk. Dealeren kan også buste, eller du kan have kort der tilsammen 
udgør en værdi mellem 15 og 21 eller et fem-kort trick. Dealeren kan nu vende sine kort og stå eller foretage en 
twist så mange gange som de vil. Dealeren kan stå på enhver værdi, men de er ikke i stand til at købe el ler 
foretage en split.  

De andre spillere vender nu deres kort og alle satsninger kan afgøres. Hvis der er uafgjort vinder dealeren fordi 
dealerens kort altid er uovervindelige. Værdien af Blackjacks er den dobbelte indsats værd og fungerer begge 
veje. 

 

 

 



Slanger & Stiger 

2 – 4 spillere 

Beslut hvem der starter. Typisk er det den yngste spiller og dernæst spilles efter tur i urets retning. Spillerne kaster 
efter tur terningen og flytter deres brik fra brættets startfelt. 

1. Hvis en spiller slår en seks’er udløser kastet en ekstra tur, efter at have flyttet 6 felter fem på 
spilbrættet. Hvis en spiller slår 3 seks’ere i træk skal brikken flyttes tilbage på startfeltet. Brikken må 
ikke flyttes før samme spiller har slået en seks’er i sin næste tur. 

2. Hvis en spiller lander på et felt med bunden af en stige, kan brikken flyttes op til feltet hvor stigen 
ender. Men hvis spilleren lander på et felt med hovedet af en slange, glider brikken helt ned til 
slangens halespids. 2 brikker kan ikke optage det samme felt på samme tid. Hvis en spiller lander på 
et felt der er optaget af en anden spiller, må spilleren nøjes med at flytte sin brik til feltet lige 
bagved. 

3. Vinderen er den spiller, der først lander på slutfeltet. Spillet kan også spilles med den regel, at 
terningen skal vise netop det antal øjne, det kræver at komme i mål fra det felt brikken står på. Hvis 
spilleren ikke slår det rette antal øjne, bliver brikken hvor den er. 

Ludo 

2 – 4 spillere 

Hver spiller placerer 4 ensfarvede brikker i hver deres cirkelrunde base før spillet kan begynde. 

1. Den spiller som først slår en seks’er kan begynde og flytter en af sine brikker til startfeltet i samme farve som 
brikken. Spilleren kasteren igen og flytter derefter sin brik det antal felter terningens øjne viser. Der spilles 
med urets retning og det er nu næste spillers tur. 

2. Hvis en spiller slår en seks’er kan man enten flytte en af sine brikker ud på startfeltet eller flytte en af sine 
brikker, der allerede er ude på brættet. En seks’er udløser et ekstra kast med terningen. 

3. Hvis en spillers brik lander på et felt der allerede er optaget af en anden spillers brik, skal modstanderens brik 
bringes tilbage til sin base og kan først komme tilbage i spillet, hvis modspilleren slår en seks’er i sin næste 
tur. Hvis der står to eller flere brikker i en række på spilbrættet udgør de en barriere, som betyder at ingen 
brikker kan passere de felter. Hvis en barriere forhindrer en modspiller i at flytte sine brikker det antal øjne 
terningen viser, har denne tabt sin tur. 

4. Når en spillers brikker har rejst hele vejen rundt på spilbrættet og er nået til sin egen farve igen, skal 
brikkerne bringes hjem. For at komme hjem skal spilleren slå netop det antal øjne det kræver; f.eks. hvis hjem 
er fire felter væk, skal spilleren slå en firer for at komme i mål. Den spiller som først får sine fire brikker i mål, 
vinder.   

 

 

 



Mikado 

2 eller flere spillere 

Mikado er et sjovt spil, som kræver en rolig hånd og koncentration. Målet er at samle flest point, ved at løfte pinde fra 
spillefladen, en ad gangen. 
Hold alle pindene lodret i en bunke, stik mikado-pinden ned i midten af bunken. Slip pindene så de falder ned i en 
bunke. 

Formålet er nu at samle så mange pinde som muligt op uden at røre ved eller få andre pinde til at bevæge sig. Hvis en 
spiller samler mikado-pinden op, kan den bruges til at samle andre pinde op. Husk at kun den pind du forsøger at 
samle op, må røres eller flyttes. 

Spilleren fortsætter med at samle pinde op så længe det undgås at røre eller flytte de andre pinde. Når en anden pind 
røres eller flyttes, er det næste spillers tur. Spillet fortsætter indtil alle pindene er samlet op, herefter udregnes point. 

Pindenes værdier 

Navn Antal Markering Point. 

Mikado 1 pind med blå spiral 20 point. 

Mandarin 5 pinde med blå-rød-blå ringe 5 point hver 

Bouzu 5 pinde med rød-blå-rød-blå ringe 5 point hver 

Samurai 15 pinde med blå-gul-rød ringe 3 point hver 

Kuli 15 pinde med blå-rød ringe 2 point hver 

 

(Kilde: Spilregler.dk) 

 

 

 

 

 



Mølle  

2 spillere 

Hver deltager har 9 brikker, som skal kunne kendes fra modpartens. Spillet begynder med at deltagerne anbringer en 
af deres brikker på et af de sorte punkter “Baserne”. Det gælder nu om at få baserne på samme linje besat, så har man 
en “Mølle”. For hver mølle man danner, fjerner man en af modpartens brikker. 

Når alle brikkerne er (eller har været) inde på brættet, begynder man nu at flytte med brikkerne ” trække”. En brik kan 
kun flyttes til en tilstødende base, og kun hvis denne ikke er besat. 

En “svikmølle” er en dobbeltmølle, den består af 5 brikker, der er placeret således at hvert træk danner en “mølle”. 

Når en spiller kun har 3 brikker tilbage, må man begynde at “springe”, dvs. man behøver ikke længere at overholde 
reglen om altid at skulle flytte til en tilstødende base, men må anbringe den brik, man vil flytte, hvor hen man ønsker 
det, blot basen er fri. 

Når en deltager kun har 2 brikker tilbage, har man tabt. 

(Kilde: Spilregler.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 


