
Sagaforms spelregler
SCHACK, FIA MED KNUFF, BACKGAMMON, DOMINO



SCHACK
Schack matt
När en av motståndarens pjäser hotar kungen säger man att den står i schack. Schack matt - I  
schack vinner den som först fångar in mot-ståndarens kung. Det kallas “schack matt” och innebär 
att kungen står i schack och inte kan komma undan. Pjäsernas värde - I schack vinner den som gör 
schack matt, och inte den som har flest poäng. Ändå har man ett poängsystem i schack för att visa 
att alla pjäser inte är lika starka.

Så här ska pjäserna stå 

Så här ska pjäserna 
stå när man startar ett 
schackparti. 

KUNGEN ovärdelig 

Kungen går ett steg i 
taget åt vilket håll som 
helst, rakt eller snett. 
Kungen är den viktigaste 
pjäsen – spelet går ut på 
att fånga motståndarens 
kung.

TORNET värde 5 poäng

Tornet går rakt det vill 
säga framåt, bakåt eller 
åt sidan. Tornet kan flytta 
ett eller flera steg i taget.

LÖPAREN värde 3 poäng

Löparen går snett eller 
diagonalt som det kallas 
i schack. Den kan därför 
aldrig flyttas från en vit till 
en svart ruta eller tvärtom.

DAMEN värde 9 poäng 

Damen går antingen rakt 
eller snett och rör sig 
alltså som torn och löpare 
tillsammans. Damen är 
spelets starkaste pjäs.

SPRINGAREN 3 poäng

Springaren är den enda 
pjäs som får hoppa över 
andra pjäser. Den går som 
ett “L”, två steg rakt och 
ett åt sidan.

BONDEN värde 1 poäng

Bonden kan bara gå 
framåt. Den går rakt, 
men slår snett framför 
sig. Bonden går ett steg i 
taget, utom första gången 
den flyttar då den kan gå 
ett eller två steg. När en 
bonde har gått över hela 
brädet och når kanten får 
den bytas ut mot en dam, 
ett torn, en löpare eller en 
springare.



FIA MED KNUFF 
 
Detta behövs
För att spela Fia med knuff behövs ett spelbräde, sexton spelpjäser och en tärning. Spelpjäserna skall 
kunna delas upp i fyra grupper om fyra och skiljs åt genom att de har olika färg (oftast röd, gul, blå 
och grön). Tärningen är en vanlig sexsidig tärning, en så kallad T6. Brädet har 57 mindre prickar och 
fyra större fläckar enligt illustration. En större fläck kallas bo.

Att börja spela
Spelarna väljer varsin färg och placerar sina spelpjäser i sitt bo. Spelet inleds med att alla spelare 
kastar tärningen varsin gång. Den spelare som slagit högst börjar. Spelordningen fortsätter därefter 
medurs. För att flytta ut en spelpjäs från boet till en prick på spelplanen måste spelaren slå antingen 
en etta eller en sexa:

• Slår spelaren en etta får denne flytta ut en av sina pjäser till den 
   första pricken vid sidan om fläcken Därefter är det nästa spelares tur.

• Slår spelaren en sexa får denne välja om denne vill flytta ut en spelpjäs 
   till den sjätte spelpricken eller flytta ut två spelpjäser till den första pricken.

• Slår spelaren två, tre, fyra eller fem, och spelaren saknar pjäser ute på 
   spelplanen, kan denne inte göra något drag. Turen går till nästa spelare.

Spelets gång
Spelarna kastar tärningen i tur och ordning och flyttar sina spelpjäser de antal steg som tärningen 
visar. Varje gång en spelare slår en sexa får denne, efter att ha flyttat någon av sina spelpjäser, kasta 
tärningen ytterligare en gång. Man får bara flytta en spelpjäs åt gången, men om man har flera 
spelpjäser av sin färg på spelplanen samtidigt får man välja vilken av dem man vill flytta. Den spelare 
som slår en etta eller en sexa får välja att flytta ut spelpjäser från sitt bo enligt reglerna ovan. 

Om man flyttat sin spelpjäs till en prick där en spelpjäs av en annan färg står så avlägsnas motspe-
larens spelpjäs och ställs i den spelarens bo. För att få flytta ut denna spelpjäs på planen igen måste 
spelaren slå en etta eller en sexa, enligt reglerna ovan. Om en spelare har flera pjäser på spelplanen 
samtidigt får han/hon inte hamna på en prick där man redan har en spelpjäs, heller inte gå om sin 
egen spelpjäs. Spelaren får själv välja om spelpjäsen skall flyttas en i taget eller båda i en följd om 
en spelare väljer att gå med samma pjäs för båda tärningsslagen och hamnar på samma ställe som 
en motspelare så slås motspelarens pjäs ut. en pjäs som är använd står kvar efter nästa spelare har 
kastat tärningen. om du passerar ditt egna bo måste du då börja om.

Spelslut
När spelpjäsen nått den sista pricken innan första varvet är fullbordat svänger pjäsen in mot mitten. 
På denna remsa får endast den spelare gå som har spelpjäser med samma färg som prickarna. När 
spelpjäsen nått mitten (med jämt antal steg) avlägsnas den från brädet och är ute ur spelet. Den 
spelare som först har fått ut alla sina spelpjäser har vunnit.



BACKGAMMON
Innehåll
Spelplan, 30 brickor (15 vita, 15 svarta), 2 tärningar, 1 dubbleringstärning och regler.
Spelidé
Spelarna försöker först flytta sina egna brickor helt och hållet till den egna hemmaplanen  
och därefter ”hem”.

Föreberedelser 
Båda spelarna har 15 brickor, den ena har de mörka och den andra de ljusa. 
Brickorna läggs ut på spelplanen så som bilden visar. Spelplanen är delad i två halvor, hemmaplan 
och uteplan, och mellan halvorna finns det en mur. Spelplanen ska placeras mellan spelarna så 
att hemmaplanen för de mörka är på spelarens vänstra sida och hemmaplanen för de ljusa är på 
spelarens högra sida.

Spelet 
Båda spelarna kastar en tärning var och den som får det högsta talet börjar. Den som börjar 
använder båda tärningstalen för sin första förflyttning, dvs både det han kastat själv och det som 
motspelaren har kastat. 

Tärningstalen räknas inte ihop, utan de ska anses som två olika tal. Spelaren kan bara flytta en 
bricka eller alternativt två brickor. När man flyttar en bricka, flyttas den till en ledig tunga med lika 
många steg som den ena tärningen visar och sedan med lika många steg som den andra tärningen 
visar, till nästa lediga tunga. När man flyttar två brickor  flyttas den ena brickan lika många steg som 
den ena tärningen visar och den andra lika många steg som den andra tärningen visar. Det spelar 
ingen roll i vilken ordning tärningstalen används, men det kan vara avgörande om brickan överhu-
vudtaget kan flyttas. 
Om spelaren bara kan använda det ena talet för förflyttningen, går det andra talet till spillo. Om 
spelaren kan använda vilket av talen som helst, men bara använder ett av dem, måste han använda 
det större talet. Om båda tärningarna visar samma tal är det frågan om ett ”dubbelslag”. Tärnings-
talet används då till fyra förflyttningar. Spelaren kan flytta en, två, tre eller fyra brickor under samma 
tur. Det kan nämligen också hända att spelaren inte har tillräckligt med förflyttningsmöjligheter med 
det angivna talet. Inte heller i dubbelkastet räknas tärningstalen ihop. När spelaren flyttar en av sina 
brickor fyra gånger, måste den ha möjlighet att stanna mellan förflyttningarna på en ledig tunga. 
I Backgammon rör sig spelarnas brickor åt motsatta håll. Båda spelarna flyttar sina brickor från 
motspe-larens hemmaplan till motspelarens uteplan och vidare genom sin egen uteplan till sin egen 
hemma-plan. Så rör sig de ljusa brickorna alltid medsols och de mörka brickorna motsols.

Spelaren kan flytta sin bricka till en tunga där det finns: 
• Inte finns några andra brickor 
• En eller flera egna brickor eller
• Högst en motspelares bricka.

Därför kallas en tunga med bara en bricka ”hotad”. När spelaren sedan flyttar en annan bricka till 
en sådan tunga, sägs det att han ”befäst” tungan.



Att ”äta” 
När spelaren flyttar sin bricka till en tunga med bara en motspelares bricka,  ”äter” han upp den. 
Den uppätna brickan tas bort från spelet och läggs på muren. När en spelare har en uppäten 
bricka på muren måste han först få den tillbaka, innan han får göra några andra förflyttningar. 
För att kunna få den uppätna brickan på muren tillbaka på spelplanen, måste spelaren kasta 
ett sådant tal, att tungan som motsvarar talet är ledig på motspelarens hemmaplan.  Det andra 
tärningstalet får spelaren använda för att flytta en annan bricka från muren till spelplanen eller, 
om det inte finns fler brickor på muren, för att flytta en bricka som finns på spelplanen.

Att ta hem 
Efter att ha fått alla brickor till den egna hemmaplanen är spelaren berättigad att börja hemtag-
ningen. Brickorna ska alltid tas hem med exakta tal. När man tar hem en bricka med ett exakt 
tal, måste man alltid flytta också den  andra brickan så mycket som det andra tärningstalet visar. 
Det är dock inte alltid nödvändigt att ta hem, utan man kan i stället flytta brickorna. Hemtag-
ningen blir avbruten om någon av spelarens brickor hamnar på muren. Spelaren får fortsätta 
hemtagningen först efter att han har flyttat brickan från muren till den egna hemmaplanen. Om 
spelaren vid hemtagningen får ett tärningstal som är så stort att man med det inte kan flytta 
eller ta hem en bricka med jämnt tal, får spelaren ta hem den bricka som befinner sig längst från 
hemmet.

Spelslut 
Spelet slutar när en av spelarna tagit hem alla sina brickor, oberoende av vem som börjat spelet. 
Spelet kan alltså inte sluta oavgjort.

Dubbling 
Backgammon kan spelas med insats om man har kommit överens om det innan spelets början. 
Innan man börjar att spela lägger man dubbleringstärningen så att båda spelarna kan nå den. 
Den kan man använda när man känner att man har ett övertag i spelet. Du kan emellertid bara 
dubbla när det är din tur, innan du har kastat de vanliga tärningarna. Genom att dubbla tvingar 
du motspelaren att antingen ge upp och ge dig segern i spelet (=1 poäng), eller att acceptera att 
spelet nu handlar om två poäng. Dubbleringstärningen vändes då till 2 och placeras på motspela-
rens sida för att markera att endast han/hon har möjlighet att dubblera nästa gång, och därmed 
höja insatsen ytterligare. 

I detta fall utmanas du att antingen ge upp och förlora de två poängen, eller att ta emot 
dubbleringstärningen och spela vidare om fyra poäng. Då läggs  tärningen med 4:an uppåt.
Dubblandet kan fortsätta på detta vis i all oändlighet. Så snart en spelare har dubblat, går 
rättigheten att dubblera över till den andra spelaren. Dubblering får göras under hela spelets 
gång.Ifall den som förlorar spelet vid spelets slut inte har hunnit ta hem en enda bricka får 
vinnaren dubbelt så många poäng. Detta kallas en ”gammon”. Ifall den som förlorar spelet vid 
spelets slut inte hunnit ta hem en enda bricka och fortfarande har åtminstone en bricka kvar på 
vinnarens hemmaplan eller  på muren, får vinnaren den tredubbla poängmängden. Detta kallas 
en ”backgammon”.



DOMINO – ALTERNATIV 1 

Domino är ett spel för 2-4 personer. Spelet består av en dominoserie på 28 spelpjäser. Om spelarna 
är 2, tilldelar man dem 7 pjäser var. Om spelarna är 4, får var och en 5 pjäser. Innan spelet börjar, 
kastar man tärning. Den som får det högsta ögontalet, börjar spelet. Den som börjar, lägger en av 
sina pjäser på spelbordet. Spelturen går medsols, så att varje spelare försöker fortsätta i någondera 
ändan av den först utsatta pjäsen med en pjäs, vars ögontal passar. Om spelaren inte har en lämplig 
pjäs, går spelturen till följande spelare. Spelet slutar, då ingen mera kan placera sin pjäs som fortsätt-
ning i spelet. 

Då spelet slutar, räknar man ihop ögontalen av varje spelares kvarstående pjäser och antecknar dem 
som minuspoäng. Vinnaren (=den bästa) får börja nästa spelomgång. Spelet slutar, då någon av 
spelarna fått ihop 100 eller 200 minuspoäng. Den som fått minst minuspoäng, vinner spelet. 

DOMINO – ALTERNATIV 2 
Spelaren som får den högsta brickan startar spelet. Har båda spelarna samma poäng byts brickorna 
ut och det lottas igen.  Är det 2 spelare som spelar får de 7 brickor var. Är det 3 eller 4 spelare får de 
5 brickor var. Den första spelaren lägger en valfri bricka på bordet. Blir summan av ögonen på brick-
orna 5 eller 10 får spelaren dessa poäng. Nästa spelare lägger en bricka så att antalet ögon möts. 
Om summan av antalet ögon i ändarna av brickserien blir 5, eller ett ökat värde (10, 15, 20 o.s.v.) 
får denne dessa poäng.  

Om en spelare inte kan eller vill spela en poänggivande bricka, kan han lägga en annan bricka som 
passar till en av ändarna. Kan man inte lägga någon bricka, ska man ta brickor från stället tills man 
kan lägga en bricka. Om brickorna tar slut, går turen vidare till nästa spelare.  
Man kan högst lägga 4 armar på spelplanen och det är enbart från den första dubbelbrickan som 
man kan bygga vidare i alla fyra riktningarna. Dubbelbrickorna läggs alltid på tvärs, och det är det 
totala antalet ögon på denna bricka som räknas som denna arms värde.  

En spelrunda är slut när en av spelarna inte har flera brickor eller spelet blivit blockerat så att det inte 
går att lägga någon mer bricka.  Poängräkning: Spelarnas poäng räknas ihop. Förutom de poäng 
som alla deltagarna fått genom att bygga 5or, får den spelare som har vunnit rundan genom att 
lägga sista brickan de sammanlagda poängen som finns på motståndarnas brickor. Om en runda 
blockeras och alla spelare har brickor kvar, räknas som vinnare av rundan den som har minst antal 
ögon på sina brickor som segrare. Denne får den poängsumman som motsvarar skillnaden mellan 
sina poäng och motståndarnas poäng. Vinnaren av föregående runda startar nästa runda.  

Om en runda blir blockerad och alla har samma antal poäng på ögonen får ingen någon poäng från 
motståndarna och vem som startar nästa ronda lottas.  
Om det är flera spelare som samtidigt når över de poäng man spelar till (200 eller 300) så vinner den 
som har mest poäng spelet.  


