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SPILLEREKKEFØLGE
Under finner du et sammendrag som viser i hvilken
rekkefølge spillet skal gjennomføres. 

FORSTERKNINGSFASEN
Besittelse av en tredjedel av områdene

- Innehar ekstra bataljoner for kontinentene

- Utbytting av RISK-kort

- (Tildeling av nøytrale forsterkninger når 
kun 2 spiller)

KAMPFASEN
- Erklæring av angrep

- Utkjemping av slag ved å kaste terningene

- Eventuell erklæring av et fortsatt angrep, om 
ønsket

- Om et angrep lykkes, okkupering av erobret 
område

- Erklæring av nytt angrep, om nødvendig

- Etter at et angrep er fullført, trekkes et RISK-kort 
eller flere for hvert område som er erobret 
i vedkommendes omgang.

MANØVRERINGSFASEN
Flytt bataljonene fra ETT område til et 
nærliggende, om ønsket

DERETTER GÅR TUREN TIL 
NESTE SPILLER

020014538107

For 2 til 6 spillere
i alderen 10 år eller mer

Spillet der du erobrer verden

© 2000 Hasbro International Inc. All rights reserved. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic,
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INNLEDNING 
RISK er et klassisk spill som handler om
strategisk planlegging og verdensmakt.
Spillet egner seg for to til seks spillere
som hver skal utføre et hemmelig
oppdrag. RISK utspiller seg på et
spillebrett som er delt inn i seks
kontinenter og 42 områder, hvor flere av
dem er strategiske utposter. Forsvaret av
disse områdene må planlegges i detalj
slik at en tilsynelatende sikker seier ikke
ender i et overraskende tap. Store tap av
soldater kan derfor forårsake et uventet
tap av et kontinent eller område. 

For å vinne spillet, kreves både modige
militære disposisjoner og strategisk
dyktighet. Men selv den mest avanserte
taktiker vil i perioder kunne oppleve at
lykketerningen ikke lenger er på sin side!  

Det kan være vanskelig å få hjelp av
allierte styrker, for de er ofte få og ute av
rekkevidde når du trenger dem. Dessuten
går oppdragene ofte ut på å tilintetgjøre
motstanderne fullstendig.  

Når du spiller RISK, vil også oppdage at
flere av dine motstandere sitter med det
samme oppdraget som deg; nemlig å
erobre verden. 

I dette spillet møter alle spillerne de
samme RISKene. 

2

14538i07  25/2/00  1:57 pm  Page 3    (PANTONE Blue 072 CV plate)



Kontinent Farge Antall områder

Afrika Brun 6

Asia Grønn 12

Australia Fiolett 4

Europa Blå 7

Nord-Amerika Gul 9

Sør-Amerika Rød 4
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INNHOLD
1 spillebrett • 14 oppdragskort • 44 RISK-kort 
• 6 sett med spillebrikker • 5 terninger (3 røde, 2 blå)

SPILLEBRETTET
Spillebrettet inneholder et kart over verden, delt inn i seks kontinenter. Hvert av
disse kontinentene er videre delt inn i et antall områder som vist under: 

SPILLEBRIKKER (MINIATYRER)
Spillet er utstyrt med 6 sett spillebrikker, hvor hvert sett har hver sin farge. Hver
spiller velger en farge som skal representere deres militære styrke.

Spillebrikkene er delt inn i tre områder: Infanteri, Kavaleri og Artilleri. Hver hær
representerer følgende antall bataljoner: 

KAVALERI: 5 BataljonerINFANTERI: 1 Bataljon ARTILLERI: 10 Bataljoner

Bataljonene er inndelt på denne måten for å unngå at spillebrettet blir overfylt.
Når en spiller inntar et område med et større antall bataljoner, lønner det seg å
bytte ut infanteribrikkene med det nødvendige antall kavaleri- eller
artilleriavdelinger. 

5 infanteribrikker = 1 kavaleribrikke

2 kavaleribrikker = 1 artilleribrikke etc. 
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OPPDRAGSKORT
Hvert av disse kortene inneholder et strategisk mål. Selv om
hvert oppdrag er av forskjellig karakter, er alle like med
hensyn til vanskelighetsgrad. 

4

RISK-KORT
Det finnes totalt 42 RISK-kort som er avbildet med hvert sitt
område på brettet, Hvert kort inneholder også et symbol for
en militær divisjon: Enten infanteriet, kavaleriet eller
artilleriet. 

I tillegg finnes to Jokere som kan brukes som frikort. Disse
kortene inneholder kun alle de tre militære divisjonene. 

TERNINGENE 
Disse brukes når slagene skal utkjempes. De røde terningene brukes av
medspillere i angrepsposisjon, de blå av spillere i forsvarsposisjon. (Se SLAG,
Gjennomføring av angrep, side 9.)

SLIK SPILLER DU RISK
Gjennomføringen av spillet avhenger av antall spillere. Det finnes to typer
spilleregler: Ett for spill med 3-6 deltakere og ett for spill med to deltakere.
I tillegg kan man ta i bruk såkalte AVANSERTE REGLER, som gjelder for både 2
spillere og fra 3-6 spillere. Disse er beskrevet i Avanserte Regler, side 14. 

OPPDRAG
Erobre

18 valgfrie 
OMRÅDER og
okkupere hvert

med minst 
2 bataljoner

Infanteri Kavaleri Artilleri Joker

Disse kan selvsagt deles inn i mindre styrker når som helst under spillets gang. 

Hvis du slipper opp for spillebrikker i løpet av spillet, kan du bruke brikker med
en farge som ikke er i bruk.
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SPILL MED 3-6 DELTAKERE

MÅLSETTING
Hensikten med spillet er å bli førstemann som klarer å gjennomføre det
hemmelige oppdraget som er beskrevet på oppdragskortet. (Se under). 

FORBEREDELSER
Hver spiller velger en farge og forsyner seg med de tilhørende spillebrikkene. 

General
Før spillet settes i gang, velges én av spillerne til general. Generalens oppgave er
å holde orden på RISK-kortene og kortene med de hemmelige oppdragene, samt
å tilkalle forsterkninger. 

Oppdragskort
Trekk ut oppdragskortene fra kortbunken. Legg merke til at en del av oppdragene
inneholder et visst antall områder eller spesielle kontinenter. Andre kort
inneholder oppgaver som går ut på å tilintetgjøre alle bataljonene i en spesiell
farge.

Når færre enn 6 spillere deltar, skal generalen fjerne de oppdragskortene med
farger som tilhører tropper som ikke skal være med i spillet. 

Generalen stokker så de gjenværende oppdragskortene og deler ut ett kort til hver
spiller, med bildesiden ned. Spilleren til venstre for generalen begynner. Kortene
som blir til overs legges til side uten at noen av spillerne får tilgang til disse
opplysningene. Hver spiller studerer så sine kort for å sette seg inn i hvilket
oppdrag de skal gjennomføre. Hold disse opplysningene godt skjult for de andre
deltakerne!

OPPSTILLING AV STYRKENE

Utdeling av bataljoner
Hver spiller teller opp et antall bataljoner. Disse varierer som følger:

Antall spillere 3 4 5 6

Antall bataljoner på hver 35 30 25 20

5
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Utdeling av områder
Generalen tar ut Jokerne og stokker kortene. Så deler han ut alle kortene. NB!
Hvis antall spillere er 4 eller 5, skal to av spillerne ha et ekstra kort hver. 

De utdelte kortene viser hvilke områder som spilleren har inntatt ved spillets
begynnelse. Ikke ta hensyn til hvilke militærdivisjoner som er avbildet på kortene
når spillet stilles opp. 

Hver spiller setter nå opp EN bataljon (én infanteribrikke) på hvert av områdene
som er angitt på kortene. Når dette er gjort skal hver av spillerne, med start fra
generalens venstre side, valgfritt plassere en bataljon på brettet I ETT AV SINE
OMRÅDER. Det finnes ingen grenser for antall bataljoner som kan okkupere et
område, men hvert område må ha minst en bataljon.

Dette fortsetter til alle bataljonene er oppstilt på brettet. Så skal alle kortene
leveres tilbake til generalen som legger jokerne inn i kortstokken, stokker på nytt
og legger kortene med bildesiden ned ved siden av spillebrettet. 

SPILLETS TURORDNING 
Spilleren til venstre for generalen begynner først. Deretter fortsetter nestemann,
hele tiden i retning klokken. Hver tur består av tre faser som må følges i riktig
rekkefølge. 

1. Forsterkninger          2. Strid         3. Troppemanøvrer

FASE 1: FORSTERKNINGER
Ved spillerens tur skal han eller hun tilkalle forsterkninger. Forsterkningene kan
fåes på tre forskjellige måter: 

1. En spiller mottar et antall bataljoner som utgjør 1/3 av det antall områder
som dennes hær har okkupert. Legg merke til at selv om en spiller kun har 
8 områder, så mottar han likevel tre bataljoner. Man tar ikke hensyn til den
lille differansen når tallet ikke går opp. 

En spiller okkuperer 17 områder. 
Han mottar 5 bataljoner. 

17:3 = 5 (Rest på to spiller ingen rolle). 

En spiller okkuperer 4 områder og mottar 
3 bataljoner.

4:3 = 1, men minste antall forsterkninger 
er altså 3. 
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Spillerne mottar ekstra forsterkninger fra kontrollerte kontinenter kun så lenge de
okkuperer dette kontinentet. 

3. Spillerne kan bytte ut RISK-kort for å motta ekstra bataljoner. RISK-kortene mottas
ved å erobre fiendtlige områder. (Se SLAG, EROBRING, OMRÅDER på side 11). 
RISK-kortene kan byttes ut i sett på 3. Ett sett består av tre kort med symboler
på de samme militære styrker (3 infanteri, 3 kavaleri, eller 3 artilleri) 
ELLER 3 kort med en av hver av militærstyrkene (f. eks.  infanteri, 1 kavaleri
og 1 artillerikort). 

I og med at jokerne inneholder alle tre militære styrker, kan de brukes til å
representere valgfrie styrker.

7

Kontinent Antall bataljoner mottatt pr. tur

Australia 2

Sør-Amerika 2

Afrika 3

Europa 5

Nord-Amerika 5

Asia 7

2. Om en spiller okkuperer et helt kontinent i første fase av sin tur, mottar han
ekstra bataljoner. For å kunne kontrollere et kontinent, må spilleren okkupere
hvert eneste område i dette kontinentet. Forsterkningene trekkes ut som følger: 

Antall Bataljoner mottas ved å bytte ut kortsettene som følger: 

3 stk. infanteri
4 stk. bataljonkort

mottatt 

3 stk. kavaleri
6 stk. bataljoner

mottatt

3 stk. artilleri
8 stk. bataljoner

mottatt

1 kort av hver 
10 stk. bataljoner

mottatt

En spiller sitter med 
2 kavalerikort og 

én joker.

Jokeren kan da brukes
som kavalerikort for å få

et komplett sett av tre
kort. 
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En spiller sitter med 3 kavalerikort og 
1 infanterikort. Han satser på å få et

artillerikort slik at han kan få et komplett
sett som er verdt 10 bataljoner (1 av hvert
kort).  Han velger derfor  ikke å bytte ut

kavalerikortet. 

8

Hvilket som helst antall kortsett kan byttes ut ved spillerens tur, men kun under
fasen som gjelder tilkalling av forsterkninger. 

Hvis ett av kortene som er byttet ut viser et område som nettopp er blitt okkupert
av samme spiller, får vedkommende 2 bonusbataljoner. Disse MÅ umiddelbart
plasseres på samme område som vises på kortet. 

Hvis en spiller sitter med 5 eller flere kort, må han bytte dem ut mot ett eller flere
kortsett når han står for tur. 

Kort som byttes ut skal leveres til generalen som legger dem underst i bunken av
RISK-kort. 

Spillerne kan vanligvis kun trekke opp til 5 RISK-kort gjennom erobring av
områder (se SLAG, Erobring av områder, side 11) fordi de må bytte ut kortene
mot forsterkninger når de sitter med 5 kort. Den eneste gangen en spiller kan sitte
med flere enn 5 kort, er etter å ha gjennomført et vellykket angrep på en fiendtlig
hær og tilintetgjort denne.  (F. eks. når en spiller ikke har noen bataljoner igjen
noen steder på brettet). På denne måten mottar angriperen taperens RISK-kort
som han kan legge til sine egne. (Se SLAG, Tilintetgjøring av fiendtlige stillinger,
side 12). 

Med unntak av BONUS-bataljoner (se ovenfor), kan bataljoner som mottas under
forsterkningsfasen utplasseres i ett område av spilleren eller spres rundt på andre
områder som er okkupert av spillerens hær. Det finnes ingen grense for antallet
bataljoner som kan okkupere et område. 

En spiller sitter med 2 artillerikort og 
3 infanterikort. Siden han har 5 kort MÅ han
bytte ut de 3 infanterikortene, som er verdt 

4 bataljoner. 

En spiller sitter med 2 artillerikort, 2
infanterikort og 2 kavalerikort. Han MÅ da

bytte ut minst ett sett (ett av hvert slag),
verdt 10 bataljoner.
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FASE 2 - SLAG
Når alle forsterkninger er utplassert, kan spilleren umiddelbart gå ut i kamp!

En spiller kan angripe hvilket som helst område som eies av en annen spiller, så
fremt: 

1. Området grenser til en av hans egne områder eller er knyttet til det ved hjelp
av en prikkete linje (f. eks. Siam og Indonesia)

OG

2. Han har MINST 2 bataljoner i området hvor han starter angrepet fra. 

MAKSIMALT antall bataljoner som kan brukes i et angrep er tre, uansett hvor
mange bataljoner som spilleren har i sitt område hvor han starter angrepet.
Antall bataljoner som kan brukes i et angrep er derfor som følger:

Antall bataljoner i  Antall bataljoner som tillates

i angrep

1 Angrep tillates ikke

2 1

3 1 eller 2

4 eller flere 1, 2 eller 3

Gjennomføring av angrep
For å kunne sette i gang et angrep, må den som angriper melde fra om følgende: 

1. Hvilket område angrepet kommer fra

2. Hvilket område som skal angripes

3. Antall bataljoner som skal brukes i angrepet (se over).

Selve slaget settes i gang ved hjelp av terningene. Hvor mange terninger som kan
brukes er bestemt ut fra følgende: 

Den angripende spilleren (Rød terning)
Høyeste antall terninger som kan brukes er tre - UANSETT HVOR MANGE
BATALJONER SOM ER I OMRÅDET SOM STARTER ANGREPET.

Antall terninger som en spiller kan bruke i et angrep er derfor som følger: 

Antall bataljoner  Antall terninger 

i angrep 

1 1

2 1 eller 2

3 1, 2, eller 3
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En spiller kan altså bruke færre terninger enn han har lov til under et angrep.
Men det er vanligvis en fordel å bruke så mange som mulig. 

Forsvarende spiller (Blå terninger)
Spilleren som befinner seg i forsvarsposisjon kan kaste enten en eller to terninger,
avhengig av antall bataljoner han skal forsvare seg med i området. 

Antall bataljoner Antall terninger 

i forsvar 

1 1

2 1 

3 eller flere 1 eller 2

Gjennomføring av slaget
Begge spillerne skal nå kaste sine terninger og sammenligne resultatet. 

Den terningen som viser HØYESTE tall hos angriperen, sammenlignes med
terningen med HØYESTE tall hos forsvareren. 

Det høyeste nummer vinner og taperen må STRAKS fjerne en bataljon fra
området og legge den tilbake i reservelageret.  

Viser terningen med det høyeste tallet likt hos begge spillerne, TAPER
ANGRIPEREN og må fjerne sin bataljon fra kampområdet. 

Om begge spillerne bruker minst én terning blir NEST HØYESTE kast
sammenlignet og taperen mister én bataljon.

Hvis de neste, høyeste numrene kastet av hver spiller blir like, TAPER ANGRIPER
og må fjerne én bataljon fra kampområdet.

Her er noen eksempler på hvordan reglene fungerer. 

ANT. BATALJONER TERNINGKAST

Angrep  Forsvar Angriper Forsvarer

RESULTAT: Forsvarer mister én bataljon

RESULTAT: Begge taper en bataljon hver
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Når angrepet er fullført, kan angriperen velge å: 

- Fortsette å angripe det samme området

- Angripe et annet område

- Avslutte angrepet 

En spiller kan bare fortsette å angripe et område om han har nok bataljoner
igjen. Det er ingen grenser for hvor mange områder spilleren kan angripe med i
kampfasen. 

Erobring av områder
Om alle troppene i forsvar blir tilintetgjort under et angrep, har angriperen
erobret det aktuelle området. 

Han MÅ flytte minst like mange bataljoner som ble brukt i det siste angrepet inn
i området som er blitt erobret. Legg merke til at minst én bataljon må være igjen
i området hvor angrepet ble startet fra. Ikke på noe tidspunkt under spillets gang
kan et område stå tomt!

11

ANT. BATALJONER TERNINGKAST

Angrep  Forsvar Angriper Forsvarer

RESULTAT: Angriper taper to bataljoner

RESULTAT: Forsvarer taper en bataljon

RESULTAT: Angriper taper to bataljoner

En spiller har 5 bataljoner i et område og
velger å angripe et naboområde som

forsvares av en bataljon. Han velger å
angripe med to bataljoner og vinner

terningkastet. I og med at fienden da blir
tilintetgjort, må han flytte MINST TO

bataljoner, og gjerne så mange som tre eller
fire. Han kan ikke flytte fem stykker, for da

vil han måtte la området stå tomt. 
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Spilleren kan nå velge å sette i gang flere angrep fra området som er blitt erobret,
FORUTSATT AT han har nok bataljoner til å gjennomføre et slikt angrep. 

Tilintetgjøring av fiendtlige stillinger
Om en annen spiller har fått sine tropper tilintetgjort under spillets gang (det vil
si; han har ingen brikker igjen på brettet) har han tapt. Han gir da eventuelle
RISK-kort han måtte sitte med til angriperen som feide ham ut av brettet, og
leverer oppdragskortene usett tilbake til generalen. 

Om angriperen nå sitter med fem eller flere RISK-kort, må han bytte ut minst ett
sett i forsterkningsfasen neste gang det er hans tur. 

Nye RISK-kort
Om en spiller erobrer minst ett området i løpet av sin runde, mottar han ETT nytt
RISK-kort fra generalen med billedsiden ned. Uansett hvor mange områder han
erobrer i løpet av sin runde, får spilleren kun ETT RISK-kort på denne måten. 

FASE 3 - TROPPEMANØVER
Etter at spilleren er ferdig med sine angrep, kan han gjennomføre ÉN
troppemanøver. Han kan da flytte så mange bataljoner han ønsker fra et område
til et annet, så fremt det første området ikke blir stående tomt. Kun én
troppemanøver kan foretas pr. runde. Turen går så til neste spiller. 

SLIK VINNER DU!
Den første spilleren som klarer å gjennomføre det oppdraget som er oppgitt på
oppdragskortet, vinner. Legg merke til at en spiller kun kan erklære seier under
sin tur. Hvis de i løpet av en annen spillers tur klarer å gjennomføre en annen
spillers oppdrag, MÅ vinnende spiller vente på sin tur før han kan kreve seieren. 

RISK med 2 spillere
I spillet med 2 spillere brukes en nøytral hær som en buffer mellom de to partene
og for å øke strategidimensjonen i spillet.

MÅLSETTING
Hensikten med dette spillet er å tilintetgjøre alle troppene som tilhører
motstanderen. Den første spilleren som klarer dette, vinner, uansett hvordan de
nøytrale troppene står i det tidspunktet. 

Oppdragskortene skal ikke brukes når kun to spillere utkjemper kamp. 

12
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OPPSTILLING
Hver spiller velger en farge og teller opp 40 bataljoner hver. En tredje farge
tildeles en nøytral styrke på 28 bataljoner. 

Ta ut jokerne fra RISK-kortene fra bunken, stokk kortene og del ut 14 kort til hver
spiller, inklusive den nøytrale styrken.

Utdeling av bataljoner skjer på samme måten som når man spiller med 3-6
spillere (se OPPSTILLING AV STYRKENE, Utdeling av områder, side 5 og 6). 

SPESIALREGLER
Spillet gjennomføres på samme måte som når man spiller med 3-6 spillere med
følgende spesialregler: 

Forsterkning med nøytrale tropper
Hver gang en av spillerne mottar forsterkninger, kan også den nøytrale styrken
motta forsterkninger. Den mottar et antall forsterkninger som tilsvarer
HALVPARTEN av de totale forsterkningene som mottas av den spilleren som står
for tur. Resterende teller ikke. 

13

En spiller mottar totalt 17 forsterkninger i
begynnelsen

av sin omgang. Den nøytrale styrken får da 8
tropper (17:2 = 8, rest 
på ett stk. teller ikke)

Den andre spilleren setter ut den nøytrale forsterkningen i nøytrale områder
ETTER at den første spilleren har utplassert sine forsterkninger. 

Kamp mot nøytrale bataljoner
Under kampens gang, betraktes den nøytrale hæren som en vanlig motstander.

Om en spiller ønsker å angripe et nøytralt område, må han fortelle hvilke
hensikter han har (se KAMP, GJENNOMFØRING AV ANGREP, side 9).

Kamp og erobring av områder gjennomføres på vanlig måte (se tidligere regler).

Den nøytrale hæren kan ALDRI angripe, og mottar derfor heller ingen RISK-kort.  

Den nøytrale hæren kan heller ikke foreta troppemanøvrer.

Spillet forsetter så hos nestemann. I og med at en nøytral spiller ikke kan angripe
eller foreta troppemanøvrer, får vedkommende heller ikke sin egen spilletur. 
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AVANSERTE SPILLEREGLER

EROBRING AV VERDEN 
Dette er en utvidet versjon av RISK hvor oppdragskortene ikke skal brukes.
Hensikten her at spillerne skal tilintetgjøre de andre motstandernes styrker. Spillet
gjennomføres nøyaktig på samme måte som når man spiller med 3-6 spillere. 

RISK-KORT, ALTERNATIVE FORSTERKNINGER
Istedenfor å bruke en fast verdi når man bytter ut RISK-kort til forsterkninger, kan
man i dette alternativet bruke en skala med stigende verdi for de kortsettene som
byttes ut. Den stigende verdien er som følger: 
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Nummer på kortsett Antall bataljoner mottatt 

1 4

2 6

3 8

4 10

5 12

6 15

7 20

8 25

9 og så videre oppover Fra og med 30 forhøyer man med 5 

Det spiller ingen rolle hvilken spiller som foretar et kortbytte. 

Militærgraden på kortene innvirker heller ikke på verdien, men de må trekkes ut
på vanlig måte (d.v.s. tre av én type eller en av hver).

Generalen må holde oversikt over hvor mange bytter som foretas, for å kunne
avgjøre verdien på hver enkelt. 
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EROBRING AV HOVEDSTEDER
Her skal spillerne erobre hovedstaden på motspillernes område for å kunne
vinne. Oppdragskortene brukes ikke i denne varianten av spillet. 

Oppstilling
Del ut RISK-kortene og still opp bataljonene på vanlig måte. Når dette er gjort,
skal hver spiller velge ett av områdene til sin hovedstad uten å fortelle de andre
om sitt valg. De plasserer det RISK-kortet som representerer dette området foran
seg - med billedsiden ned. 

Spillet
Spillet fortsetter på vanlig måte til en spiller erobrer en motspillers hovedstad.
Når det skjer, må eieren erklære hovedstaden for erobret og gi fra seg alle sine
RISK-kort til erobreren.

I tillegg skal alle bataljoner som eies av taperen på det KONTINENTET, tas bort
fra spillebrettet og byttes ut med ÉN bataljon tilhørende angriperens hær i hver
av tomme områdene. Disse bataljonene skal hentes fra angriperens
reservebunket og IKKE fra bataljoner som allerede er på brettet. 

Slik vinner du
Antall hovedsteder som en spiller må erobre for å vinne, avhenger av antall
spillere som er med. Antallet INKLUDERER spillerens egen hovedstad. En spiller
kan ikke vinne om han ikke fremdeles sitter med sin opprinnelige hovedstad.
Antall hovedsteder som må erobres er som følger: 
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Antall spillere 2-3 4-5 6

Antall hovedsteder 2 3 4
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