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SPELFÖRBEREDELSER
Reglerna förklarar först hur ni ställer i ordning spelet för 
två spelare. I slutet av reglerna förklaras vilka ytterligare   
förberedelser och regler som gäller om ni spelar tre spelare.
1. Sätt ihop de tre delarna till en spelplan. Montera fast  
de två spinnarna.
2. Lägg en poängpil vid poängmätaren på vardera  
kortsidan av spelplanen.
3. Varje spelare tar 6 stycken röda stridstärningar 
och varsin uppsättning av 27 skeppstärningar.
4. Varje spelare tar varsin påse och placerar sina 
27 skeppstärningar i den. Påsarna skakas om och    
sen häller varje spelare ut sina skeppstärningar     
bredvid sin sida av spelplanen.

TIPS!  Du kan också hälla tärningarna direkt på din hamn och sen 
justera tärningarna så att de passar i rutfältet. 

5. Det spelar ingen roll var du placerar tärningarna i din hamn. När  
tärningarna sätts på plats får de inte vändas till en annan sida, men de 
ska roteras så att den svarta linjen är närmast spelaren.
6. När alla skeppstär-
ningar är på plats så får 
båda spelarna vända på 
två av tärningarna i sin 
hamn till en valfri sida.
7. Slutligen ska varje 
spelare slå sina 6 strid-
stärningar. Den spelare 
som får högst siffra 
får skeppsmarkören 
och kommer att börja 
spelet. Om det blir lika 
så är det den nästa högsta siffran  
som avgör och så vidare.

 

SPELET I KORTHET
I Vikings  of the North så kommer du och din motståndare att bygga 
och bemanna skepp som ni sen skickar ut för att kämpa om kontroll över 
både hav och land. Under spelet så kommer ni att få poäng genom att 
sänka motståndarens skepp och landsätta krigare eller bönder i motstånd-
arens hamn. När spelet är slut så vinner den spelaren som fått ihop flest 
poäng!

HUR SPELET GÅR TILL
Börja med första spelaren som får göra följande tre steg    
i den här ordningen:
A. Vända på en tärning i sin hamn
B. Bygga ett skepp
C. Flytta ett skepp
Förste spelaren avslutar sin omgång genom att ge skeppsmarkören till den 
andra spelaren. Sen är det den andra spelarens tur att göra samma tre steg. 
Ni kommer att turas om ända tills en av spelarna inte längre kan vare 
sig flytta, attackera eller bygga ett skepp (färre än 3 tärningar i sin 
hamn). När det händer så får motståndaren en sista omgång innan spelet 
är slut och vinnaren utses.

TIPS!  Redan från start kan du börja planera och förbereda din strategi. 
Till exempel kan du titta efter vilka krigare och bönder du har flest av,    
vilka sköldar (sköld=klantillhörighet) som du kan se och fördelning 
mellan för och akter.

Innehåll: 54 skeppstärningar, 12 stridstärningar,   
12 uppdragskort, 14 runkort, spelplan, 2 tygpåsar  
2 spinnerpilar, 4 markörer samt regler

SPELREGLER
2-3 spelare från 12 år

skeppsmarkör

Kom igång och spela!
  

Titta på regelvid
eon 
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A - VÄND PÅ EN TÄRNING I DIN HAMN
I det här steget så får du välja en av dina tärningar som fortfarande är 
i din hamn och vända den till en valfri sida. Under spelet kommer du 
använda tärningarna för att bygga skepp och fylla dem med krigare   
och bönder. 

Varje tärning består av en för, en akter, yxkrigare, bågskytt, spjutförare 
samt en bonde (fiskare, sädes-, skogsbonde eller fåraherde. Sköldsymbo-
len på varje sida visar vilken klankrigarna på tärningen tillhör.

TIPS!  Se till att vända tärningar så att du har lika många sidor med 
för- och akter-symboler för att kunna bygga dina skepp.

Sammanställning för de olika symbolerna:

FÖR/AKTER: Det här är skeppsdelar.   
Varje skepp måste ha en för och en akter.

KRIGARE: Det finns tre olika slags krigare;  
bågskyttar, spjutförare och yxkrigare. De hjälper dig 
vid strider. Dessutom ger de 1 poäng per tärning om 
de placeras i motståndarens hamn.
(Läs mer på sid 7 under kapitel ”Spinner - Strid”.)

SÄDESBONDE: Ger 2 poäng per tärning    
när de placeras i motståndarens hamn.

SPECIALBONDE: Det finns tre olika slags  
specialbönder; skogsbonde, fåraherde och fiskare.  
De ger 2 poäng per tärning när de placeras i  
motståndarens hamn. Om de dessutom placeras   
på sin motsvarande symbol i motståndarens hamn  
så kommer de i stället ge 5 poäng. 

 

B - BYGG OCH PLACERA UT ETT SKEPP
I det här steget så får du bygga ett skepp av de tärningar som du har i din 
hamn. Du får plocka vilka tärningar du vill var som helst i din hamn.  
Det är mycket viktigt att tärningarna du bygger med inte vänds till en 
annan sida.
Varje skepp måste:

• Bestå av en för och en akter i var sin ände.
• En, två eller tre tärningar med krigare/bönder mellan fören och aktern.
• Placeras vågrätt någonstans på raden utanför din hamn. Om ett      
motståndarskepp är i vägen får du placera ditt skepp direkt bakom     
motståndarens skepp. Om flera av motståndarens skepp ligger efter     
varandra så får du placera ditt skepp direkt efter dessa.
Läs mer på sid 7 under kapitel ”Spinnerresultat-Strid”, hur byggandet av 
dina skepp kan påverka kommande strider.

TIPS!  Tänk på hur du placerar dina specialbönder för att få maximal 
poäng i motståndarens hamn.

C - FLYTTA ETT SKEPP
I det här steget så får du flytta ett av dina skepp över havet. Skepp flyttas 
alltid mot motståndarens hamn och är alltid vänd vågrätt. Hur många 
steg du får flytta ett skepp beror på skeppets storlek.
• Litet skepp med tre tärningar får flytta 1-3 steg per drag
• Mellanstort skepp med fyra tärningar får flytta 1-2 steg per drag
• Stort skepp med fem tärningar får endast flytta 1 steg per drag
Dina skepp kan passera genom dina egna skepp så länge de landar på en 
fri plats.

Ett litet skepp och ett mellanstort skepp kan passera alla motståndarskepp 
vid medgivande, men inte ett stort skepp då det bara får förflyttas 1 steg per 
omgång. (Se det stora gråa skeppet i bilden ovan.)

Passage eller strid
Du kan inte flytta ett av dina skepp framåt om ett motståndarskepp är i 
vägen, även om bara en del av skeppet är blockerat. I sådana fall så har du 
två alternativ. Antingen kan du be om att få passera eller försöka starta 
en strid. 
För att kunna be om att passera så måste du ha minst 2 steg kvar i ditt 
drag och det måste finnas plats för ditt skepp bakom motståndarskeppet. 
Säger motståndaren ja till passage så får du använda resten av skeppets 
steg. Glöm inte bort att räkna ett steg på utrymmet där det blockerande 
skeppet står.
Om motståndaren däremot säger nej till passage eller om du försöker 
starta en strid direkt, ska ni med spinnens hjälp avgöra om det blir strid 
eller undanmanöver: 
 1. Det största skeppet av de två kallas ”det dominerande skeppet”.   
 Om skeppen är lika stora så är det spelaren som har turen som   
 har det dominerande skeppet. Det andra skeppet kallas för ”det svaga  
 skeppet”

 2. Spelaren som har ”det dominerande skeppet” snurrar sin spinner   
 1 gång. 

 3. ”Det svaga skeppets” spelare snurrar spinnern 1 gång. Spelaren får  
 om denne vill sedan göra ytterligare snurr för varje tärning som   
 det dominerande skeppet är större, för att försöka uppnå    
 det resultat som spelaren önskar. Se i tabellen nedan.

Skillnad mellan det dominanta 
och svaga skeppets snurrningar  Resultat 
Bägges pilar har stannat på samma sifferfält 0 Strid
Skillnad mellan spelarnas snurrningar är +/- 1 Strid
Skillnad mellan spelarnas snurrningar är +/- 2 Undanmanöver
Skillnad mellan spelarnas snurrningar är +/- 3 Undanmanöver
Skillnad mellan spelarnas snurrningar är +/- 4 Undanmanöver
(Om spinnern stannar exakt mellan två sifferfält så ska den snurras igen.)

Det dominanta skeppet            Det svaga skeppet

TIPS!  Ett sätt att skydda ett skepp med värdefulla bönder är att 
först bygga ett starkt skepp med krigare och bygga skeppet med 
bönder bakom. Nackdelen är att det kommer ta längre tid att nå 
motståndarens hamn.

Lägg märke till att tärningarna 
med specialbönder har grönt 
tryck. Observera också  
förhöjningarna för 5-poängs- 
placeringarna i hamnen.

Exempel

skillnad mellan 
spelarnas snurr-
ningar, 1 och 3 
är + 2 = 
Undanmanöver

1
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Exempel #1 - Ett litet skepp möter ett stort skepp
Ett svagt skepp med tre tärningar flyttar och möter ett dominant skepp 
med fem tärningar. 
1. Det dominanta skeppet snurrar en gång på spinnern och hamnar på 
fältet “3”.
2. Det svaga skeppet, snurrar tre gånger på spinnern. (En snurr plus två 
extra snurr för att det dominanta skeppet har två tärningar mer)  Det svaga 
skeppet hamnar på fältet “3”, “2”, “5”.
3. Skillnaden mellan det dominanta skeppets snurrning och det svaga 
skeppets första två snurrningar gav 0 och -1 i skillnad. Detta betyder att 
det svaga skeppet bara kan välja strid. Det svaga skeppets tredje snurrning 
gav +2 i skillnad, vilket ger möjligheten till undanmanöver.
4. Det svaga skeppet väljer undanmanöver eftersom skeppet har en  
bonde som spelaren vill placera på land och inte vill förlora i strid.

Exempel #2 - Ett litet skepp möter ett litet skepp

Ett skepp med tre tärningar flyttar och möter ett motståndarskepp med 
tre tärningar. Den spelare som är i tur blir därför det dominanta skeppet.
1. Det dominanta skeppet, snurrar en gång på spinnern och hamnar på 
fältet “1”.
2. Det svaga skeppet, snurrar en gång och hamnar på fältet “3”. (Ingen 
extra snurr eftersom skeppen är lika stora.)
3. Eftersom skillnaden mellan det dominanta och det svaga skeppets 
snurrningar är +2 blir det en undanmanöver.
4. Det svaga skeppet, gör en undanmanöver.

Spinnerresultat - Undanmanöver
Om det blir undanmanöver så räknas stegen från det dominanta skeppets 
position och flyttas sen max så många steg som skeppet får baserat på 
skeppets storlek.. Den avslutande platsen måste vara ledig. Om flera  
motståndarskepp är placerade direkt efter varandra så börjar spelaren 
räkna sina steg från det bakersta motståndarskeppet. 

Om flera motståndarskepp är placerade direkt efter varandra så börjar  
spelaren räkna sina steg från det bakersta motståndarskeppet.

Spinnerresultat - Strid
Om det blir strid så ska båda spelarna plocka fram lika många strids- 
tärningar som besättningen på båten motsvarar. Läs av den här tabellen 
för att veta hur många tärningar du ska ha. Observera att sköldarna visar 
klantillhörighet. 

Skeppet: 1 stridstärning 
Varje krigare: +1 stridstärning

Två krigare från samma klan och med samma vapen: +1 stridstärning
eller
Tre krigare från samma klan och med samma vapen: +2 stridstärningar
eller
Tre krigare från samma klan och med tre olika vapen: +2 stridstärningar 

OBS! Som mest kan ett skepp ge 6 stridstärningar. Bönder är inga krigare 
och ger således inga stridstärningar.

Den som attackerat eller nekat passage är anfallaren. Låt först anfallaren 
och sen försvararen slå sina stridstärningar. Högsta siffran vinner. Om  
det blir lika så är det den nästa högsta siffran som gäller osv. Vinnaren ska 
sen plocka bort en av krigarna eller bönderna från motståndarens skepp. 
Spelaren som förlorade en tärning måste sen flytta ihop sitt skepp, från 
vänster eller från höger. Mister du en krigare från ditt skepp måste du 
räkna om antalet stridstärningar, innan de slås om. Bönder påverkar inte 
antal stridstärningar.

TIPS!  Om du flyttar ihop skeppet så att motståndarskeppet inte längre 
blockerar dig, så avslutas striden omedelbart och båda är fria att färdas 
vidare nästa omgång.

Striden fortsätter tills en av spelarna inte längre har kvar några krigare 
eller bönder på sitt skepp eller om skeppen inte längre blockerar varandra.
Skeppets för och akter tas då bort från spelet och det vinnande skeppet 
flyttar till det förlorande skeppets plats. Om det inte finns plats för det 
vinnande skeppet så står det kvar. 
Den vinnande spelaren får dessutom 1 poäng för att ha lyckats sänka ett 
skepp och flyttar sin poängpil för att visa det. Sen är striden slut, skepps-
makören lämnas över och det är nästa spelares tur att göra sina tre steg.

VID MOTSTÅNDARENS HAMN
Om ditt skepp är framme vid fiendens hamn och har steg att använda så 
kan du flytta in skeppets krigare och bönder i hamn som del i en förflytt-
ning. Alternativt flytta in i nästa drag. Skeppets för och akter tas ur spel 
och skeppets hela besättning läggs tillsammans i en valfri rad. Kom ihåg 
att flytta poängpilen när du får poäng. 

Krigare: 1 poäng
Sädesbonde: 2 poäng
Specialbonde: 2 poäng (eller 5 poäng om den placerats på    
sin motsvarande symbol)

Om det finns tärningar kvar i motståndarens hamn som är i vägen så kan 
du välja att strida för att ta bort dom. Du får bara strida mot tärningar 
som ligger i samma kolumner som du har krigare och bönder i ditt skepp, 
men du kan fritt välja vilken rad. Varje strid utkämpas mot en av tärning-
arna som är i vägen. Om du behöver ta bort flera tärningar så kommer 
det alltså kräva flera omgångar med strider.

Följande kombinationer ger:

2 stridstärningar

      3 stridstärningar

            6 stridstärningar

             6 stridstärningar

          2 stridstärningar

TIPS!  Mindre skepp gör kvickare undanmanövrar och söker 
troligen strid med större om det större skeppet har värdefulla 
specialbönder. 

TIPS!  När du bygger dina skepp så kan du göra det svårare för din 
motståndares inflyttning beroende på vilka tärningar du använder. Det 
kan t.ex. vara bra att låta tärningar på specialrutor ligga kvar så länge som 
möjligt så motståndaren får strida för att få in specialbönder på dess plats.
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Anfallaren slår med de stridstärningar som skeppet och dess krigare ger, 
medan försvararen i hamnen bara får en stridstärning. Högsta siffran 
vinner och om det blir lika så slår ni igen. I övrigt sker striden likt en 
strid till sjöss. Om anfallaren vinner så ska försvararen ta bort sin tärning. 
Anfallaren kan sen flytta in sina krigare och bönder. Tänk på att det är 
bara sänkta skepp som belönas med poäng vid vunnen strid

SPELETS SLUT OCH POÄNGRÄKNING
Spelet är slut när en av spelarna inte längre kan vare sig flytta, attackera 
eller bygga ett skepp (färre än 3 tärningar i sin hamn). Motståndaren får 
då en sista omgång innan spelet är slut och vinnaren utses.
Under spelets gång så får spelare poäng för:

• 1 poäng för varje motståndarskepp som sänkts
• 1 poäng för varje krigare som placeras i motståndarens hamn
• 2 poäng för varje bonde som placeras i motspelarens hamn. (Special-
bönderna ger i stället 5 poäng om de placerats på sin motsvarande symbol)
Efter spelets slut så får spelare också poäng för:

• 1 poäng för varje skepp som flyttats till motståndarens halva av spelplanen
• 1 poäng för varje tärning som motståndaren lämnat kvar i sin egen hamn.

Spelaren med högst poäng vinner!

REGLER FÖR TRE SPELARE

SPELET I KORTHET
I Vikings of the North på tre spelare så kommer du som är den tredje 
spelaren ha en särskild roll. Du är en Valkyria och du kommer påverka 
striderna till havs för att samla på dig kämpar inför Ragnarrök.

SPELFÖRBEREDELSER
Utför samma 7 steg (se sid 5) som vid ett två-spelarparti men lägg till 
följande steg:

8. Valkyria-spelaren sätter sig vid spelets ena långsida.
9. Lägg en tredje poängpil bredvid 
poängmätaren på långsidan.
10. Valkyria-spelaren blandar upp-
dragskorten och drar de 3 översta 
korten. Om samma symbol finns 
på alla 3 kort, ska korten blandas 
in i högen och 3 nya dras.
11. Efter att Valkyria-spelaren har 
tittat på sina 3 uppdragskort så 
ska de läggas nedåtvända framför 
spelaren. 
12. Blanda slutligen runkorten, dra 4 kort och lägg de resterande i en 
nedåtvänd hög framför Valkyria-spelaren. 

HUR SPELET GÅR TILL
I. Förstespelaren får göra 3 steg.

 A. Vänd på en tärning i din hamn
 B. Bygga ett skepp
 C. Flytta ett skepp - Valkyria-spelaren kan påverka strider 

II. Den andra spelaren får göra 3 steg.

 A. Vänd på en tärning i din hamn
 B. Bygga ett skepp
 C. Flytta ett skepp - Valkyria-spelaren kan påverka strider

III. Valkyria-spelaren får göra 3 steg i den här ordningen:

 A. Först får spelaren kasta 1 runkort.  
 B. Spelaren tar sedan de 2 översta runkorten från runkortshögen.
 C. Spelaren väljer vilket/vilka kort av de dragna korten som denne  
  vill behålla på sin hand. Valkyria-spelaren får aldrig ha mer än   
  4 runkort. Övrigt läggs tillbaka underst i runkortshögen.

Valkyria-spelaren får titta på sina uppdragskort när som helst, men de 
andra två spelarna får inte se uppdragskorten förrän Valkyria-spelaren lagt 
sin första tärning på respektive kort.
Nu är det förste spelarens tur igen som tar skeppsmakören. Spelet fort- 
sätter så ända tills spelet tar slut på samma sätt som om ni spelar på två.

PÅVERKA STRIDER - RUNKORT
Valkyria-spelaren kommer att kunna påver-
ka det som händer under hela spelet med 
hjälp av sina runkort. Detta för att samla 
rätt tärningar till uppdragskorten. 
Varje gång innan spinnern ska användas vid 
ett möte kan Valkyria-spelaren välja att spela 
ut runkort till sin fördel. Valkyria-spelaren 
får spela ut max 2 kort per tillfälle och max 
1 per spelare. Runkorten spelas ut uppå-
tvända så att alla kan läsa. Korten gäller under hela striden och läggs sen 
underst i runkortshögen. 
Runkorten kan till exempel ge extra stridstärningar, ta bort slag  
samt påverka antal snurrningar på spinnern. 
Viktigt! Tänk på att Valkyria-spelaren bör spela ut runkort inför  
varje strid, så att denne får tärningar till sina uppdragskort.

TIPS!  Försök att läsa de andra två spelarnas byggande och deras trupp-
förflyttningar och behåll runkort därefter. Läs gärna igenom korten innan 
spelets början för att bättre förstå dina möjligheter.

FYLL UPPDRAGSKORTEN OCH FÅ POÄNG
Om det blir en strid och Valkyria- 
spelaren spelat ut minst 1 runkort så är det 
Valkyria-spelaren som väljer vilka tärningar 
som plockas ifrån förlorande skepp. När 
skeppet slutligen sänks får även en för eller 
akter plockas. Tärningarna ska placeras på 
matchande ruta på ett uppdragskort. När 
Valkyria-spelaren placerar första tärningen 
på ett uppdragskort så måste kortet vändas upp och de övriga spelarna ser 
nu vilka tärningar Valkyria-spelaren behöver. 

TIPS!  Håll koll på vilka tärningar Valkyria-spelaren behöver till sina 
uppdrag och låt det påverka vilka båtar du bygger. Det kan vara värt att 
låta motståndarens skepp passera för att inte hjälpa Valkyria-spelaren.
SPELAREN.
När ett uppdragskort är fyllt med rätt tärningar är det uppdraget klart. 
Valkyria-spelaren flyttar då sin poängpil lika många steg som siffran 
uppe i hörnet på uppdragskortet visar. Efter det får Valkyria-spelaren dra 
ett nytt uppdragskort, titta på det och lägga det nedåtvänt framför sig. 
Återigen, om samma symbol finns på alla tre aktiva uppdragskort, så ska 
det dragna kortet kastas och ett nytt dras från högen. Inga tärningar får 
placeras på det nya uppdragskortet förrän i nästa strid.
Valkyria-spelaren får ha max 3 uppdragskort aktiva samtidigt.

TIPS!  Tänk på att du som Valkyria-spelare får tärningar oavsett vem 
som vinner en strid. Det är därför ofta värt att spela ut åtminstone ett 
runkort.

SPELETS SLUT OCH POÄNGRÄKNING
Spelet slutar på samma sätt som vid ett två spelar-parti. 
• Under spelets gång när uppdragskortet är fyllt med rätt tärningar, får 
Valkyria-spelaren den poäng som står uppe i hörnet på kortet.
• När spelet är slut så får Valkyria-spelaren en poäng för varje tärning  
som ligger på uppdragskort som inte är färdiga.

Spelaren med högst poäng vinner!  


