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HÆRENE 

Der er fem hære, som hver især består af tre typer arméer:

Infanteri (værdi: en armé), kavaleri (værdi: fem arméer) og artilleri (værdi: 10 arméer)

Du starter spillet med infanteribrikker, men efterhånden som du får fl ere arméer, kan du 
spare plads ved at bytte dem til kavaleri- eller artilleribrikker.

Infanteri = en armé Kavaleri = fem arméer Artilleri = 10 arméer

Angrebsterninger Forsvarsterninger

I kan spille på fi re forskellige måder:

RISK – hemmelig mission (side 5)
Klassisk RISK (side 12)

RISK for to spillere (side 13)
Hurtig-RISK (side 14)

SPILLEBRÆTTET

Spillebrættet er et kort med 42 territorier fordelt på seks kontinenter (hvert kontinent har 
sin egen farve). Tallene langs siderne af spillebrættet angiver, hvor mange arméer du får for 
hvert kortsæt, der indbyttes.

Bemærk, at nogle 
territorier er forbundet 
med hinanden via en 
grænse og andre via en 
kystlinje.

3

INTRODUKTION
Målet i RISK er enkelt: Angrib og erobr fjendens territorium ved at rykke dine arméer 
ind og udkæmpe slag. Terningerne afgør, om du sejrer eller bliver besejret. Hvis du 
besejrer alle fjendtlige arméer på et territorium, har du erobret det og er dermed kommet 
verdensherredømmet et skridt nærmere. 

TERNINGERNE

Du skal bruge de røde, når du angriber, og de blå, når du forsvarer.

INDHOLD:  Spillebræt • 5 hære med hver 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artilleribrikker 
• 56 RISK-kort • 1 æske til kort • 5 terninger • 5 krigskasser

SÅDAN BRUGER DU 

DENNE VEJLEDNING
Hvis du spiller RISK for første gang 

og gerne vil have alle detaljerne 
med, skal du gå til side 3.

Hvis du vil i gang med at spille med 
det samme, skal du gå til side 5.

ET KIG PÅ SPILLET 
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FORBEREDELSER

1. Hver spiller vælger en hær. Derefter tager 
hver spiller det antal arméer, der svarer 
til antallet af spillere. 

2. Derefter skal I udnævne én spiller til 
general. Generalen fjerner de 12 kort 
med hemmelige missioner fra bunken. 
Hvis I er færre end fem spillere, fjerner 
generalen også de missionskort, der 
henviser til de hærfarver, der ikke blev 
valgt, og lægger dem tilbage i æsken. 
Hvis ingen har valgt eksempelvis 
den grønne hær, fjerner generalen det 
missionskort, der henviser til den grønne 
hær.  

3. Generalen blander derefter 
missionskortene og giver hver spiller 
startende fra venstre et kort med forsiden 
nedad. De resterende missionskort 
lægges tilbage i æsken, og ingen, heller 
ikke generalen, må se dem.

4. Generalen fjerner de to jokere fra 
territoriekortene og blander og uddeler 
derefter alle territoriekortene startende 
med spilleren til venstre (hvis I er 
fi re eller fem spillere, får to af jer ét 
ekstra kort). Disse kort angiver, hvilke 
territorier hver spiller kontrollerer ved 
spillets start. 

5. Spillerne placerer nu en infanteribrik på 
hvert af de territorier, de har fået tildelt. 

6. Når der står én brik på alle 42 territorier, 
skiftes spillerne (begyndende med 
den yngste) til at placere endnu en 
infanteribrik på et af deres egne 
territorier. Fortsæt, indtil alle spillere 
har fordelt alle deres infanteribrikker 
(bemærk: Der er ingen grænse for, 
hvor mange arméer du må placere på et 
territorium. Du kan placere mange på 
ét territorium og blot nogle få på dine 
øvrige. Det er som så meget andet i RISK 
helt op til dig).

7. Generalen indsamler nu alle 
territoriekortene, lægger de to jokere 
ind i bunken og blander og lægger 
kortbunken med forsiden nedad ved 
siden af spillebrættet. 

8. Nu er I klar til at gå i gang. Hver spiller 
kaster en terning, og den, der slår det 
højeste antal øjne, starter. 

RISK-KORT

Der er:

Infanteri Kavaleri Artilleri

2 JOKERE
Jokerne har et billede af alle tre armétyper.

12 KORT MED HEMMELIGE MISSIONER  

Bemærk: I skal kun bruge disse 
12 missionskort, hvis I spiller 
RISK – hemmelig mission. Kortene 
med hemmelige missioner fj ernes 
fra bunken, når I spiller alle andre 
udgaver af spillet. 

SPIL 1: RISK – hemmelig mission   (3-5 spillere)
I RISK – hemmelig mission skal I kappes om at gennemføre en hemmelig mission … og I 
kender ikke hinandens missioner.

SPILLETS FORMÅL   

Gennemfør den hemmelige mission, der er beskrevet på dit missionskort, før dine modspillere 
gennemfører deres. 

42 TERRITORIEKORT
Hvert kort indeholder navnet på et territorium 
og et billede af infanteri, kavaleri eller artilleri. 

54

Tre spillere
Hver spiller starter med 

35 infanteribrikker

Fire spillere
Hver spiller starter med 

30 infanteribrikker  

Fem spillere 
Hver spiller starter med 

25 infanteribrikker

ALASKA ALBERTA

MISSION 

STOR-
BRITANNIEN 

Udslet alle 
ORANGE arméer. 

Hvis du kontrollerer 
de orange arméer, 

skal du i stedet besætte 
24 TERRITORIER

efter eget valg.
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1. Ryk først det antal arméer, som du vil 
angribe med, ind på fjendens territorium. 
Uanset hvor mange arméer du har på et 
territorium, kan du kun angribe med en, 
to eller tre af dem.

  Vigtig regel: Du må aldrig lade et 
territorium stå tomt. Du skal altid have 
mindst én armé til at stå vagt. 

2. Forsvareren vælger derefter at forsvare 
sit territorium med en eller to arméer. 
Forsvareren kan altid kun forsvare sig 
med en eller to arméer, også selv om han eller hun har fl ere arméer på territoriet. 
I modsætning til angriberen kan forsvareren godt bruge sin sidste armé i slaget (der er 
ikke brug for nogen til at stå vagt).

Bemærk: Jo fl ere terninger du kaster, des bedre er dine chancer for at vinde slaget, 
uanset om du angriber eller forsvarer. Det betyder dog også, at du risikerer at miste et 
større antal arméer.

3. Nu begynder slaget. Angriberen kaster en rød terning for hver angribende armé, og 
forsvareren kaster en blå terning for hver forsvarende armé. Begge spillere skal kaste 
terningerne samtidigt.
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Hvis du angriber:  

• Du kan kun angribe et territorium, der 
er forbundet med et af dine egne via en 
grænse eller kystlinje (en stiplet linje). 
Bemærk, at Alaska er forbundet med og 
kan angribe Kamtjatka.

• Du kan kun angribe ét territorium ad 
gangen og kun fra ét territorium ad gangen.

• Du skal altid have mindst to arméer på det 
territorium, du angriber fra.

• Du kan følge dit indledende angreb op 
med nye angreb, indtil du har elimineret 
alle fjendtlige arméer på territoriet. Du kan 
også vælge at angribe et andet territorium. 
Du kan angribe lige så ofte og lige så 
mange territorier, du vil, under din tur. Du 
bestemmer.

SÅDAN SPILLER DU

Ved hver tur skal du gøre tre 
ting i denne rækkefølge:

EKSEMPEL: 
Du har besat 11 territorier = 

du får tre nye arméer  

Du har besat 14 territorier = 
du får fi re nye arméer  

Du har besat 17 territorier = 
du får fem nye arméer

2. ANGREB

SLAGET

Når du har placeret dine nye arméer, skal du beslutte, om du vil angribe. Hvis du angriber, 
skal du besejre alle fjendtlige arméer på territoriet for at erobre det. Slagene udkæmpes ved 
hjælp af terningekast. 

Ved starten af hver tur (inklusive din første) modtager du nye arméer. 

Dette er baseret på:  

   A. Hvor mange territorier du har besat.
   B. Værdien af de kontinenter du kontrollerer.

1. Modtage nye arméer og 
placere dem på spillebrættet.

2. Angribe (valgfrit). 

3. Rykke dine arméer 
(valgfrit).

TERRITORIER   

Tæl, hvor mange territorier du aktuelt 
har besat, og divider antallet med tre 
(eventuelle decimaler ignoreres). Facit 
er det antal arméer, du modtager. Placer 
de nye arméer på et eller fl ere af de 
territorier, du har besat (du bestemmer selv 
fordelingen).

Bemærk: Du modtager altid mindst tre 
arméer under en tur, også selv om du har 
besat mindre end ni territorier. 

KONTINENTER 

Du modtager også nye arméer for hvert 
kontinent, du kontrollerer (du kontrollerer 
et kontinent, hvis du har besat alle dets 
territorier ved starten af din tur). På 
bonusikonet over kontinentets navn på 
spillebrættet (se eksemplet til højre) kan 
du se det præcise antal nye arméer, du 
modtager for hvert kontinent. Du kan 
placere disse nye arméer på et eller fl ere af 
de territorier, du har besat.

1. MODTAG NYE ARMÉER

Lad os se nærmere på disse tre trin.

Den blå hær har angrebet den gule hærs territorium Den blå hær har angrebet den gule hærs territorium 
med to arméer. Bemærk, at den blå hær har eftmed to arméer. Bemærk, at den blå hær har eft erladt 
én armé på det oprindelige territorium.én armé på det oprindelige territorium.

Ikon for kontinentbonusIkon for kontinentbonus
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Uanset hvordan du har brugt din tur, 
kan du afslutte den ved at rykke dine 
arméer. Du bør positionere dine arméer, 
så dit forsvar styrkes, eller så du kan 
indlede et angreb under næste tur.

Bemærk: Du behøver hverken indlede 
et angreb eller vinde et slag for at 
kunne rykke dine arméer. Du kan rykke 
dem ved afslutningen af hver tur. 

Du kan rykke lige så mange arméer, 
du vil, fra et (og kun ét) af dine 
territorier til et (og kun ét) af dine 
andre. Territorierne skal være 
forbundet med hinanden. Territorier 
betragtes som forbundne, hvis samtlige 
mellemliggende territorier også er 
under din kontrol, så de danner en 
kæde. Du kan ikke passere gennem 
fjendtlige territorier. 

Glem ikke: Når du rykker dine arméer 
fra ét territorium til et andet, skal du 
efterlade mindst én armé til at stå vagt. 

HVEM VINDER SLAGET?

Det er pærelet: Sammenlign jeres højeste terningekast. Forsvareren mister en armé på det 
angrebne territorium for hver angrebsterning, der er højest. Omvendt mister angriberen 
en armé på det territorium, vedkommende angreb fra, for hver forsvarsterning, der er 
højest (de besejrede arméer stilles sammen med resten af dine arméer, som ikke står på 
spillebrættet). Hvis I ikke kaster lige mange terninger, ignoreres de laveste tal.

Bemærkninger:

• Hvis to spillere har slået samme antal øjne, vinder forsvareren altid.

• Angriberen kan aldrig miste mere end to arméer ved et terningekast. 

• Hvis forsvareren har en eller fl ere arméer på territoriet efter angrebet, fl yttes eventuelle 
overlevende angrebsarméer tilbage til territoriet, de angreb fra. Angriberen kan dog 
vælge at angribe igen.

EROBR TERRITORIER

Hvis du udsletter alle fjendtlige arméer på et territorium, har du erobret det. Alle 
arméer, der har overlevet slaget, skal blive på territoriet. Du kan også vælge at rykke 
yderligere arméer ind fra det territorium, du angreb fra. 

Husk: Du skal altid efterlade mindst én armé på det territorium, du angreb fra. 

Og glem ikke: Du kan angribe lige så mange gange, du vil, under din tur, også selv om 
dit første angreb mislykkes. Du bestemmer selv, hvor ofte og hvor mange forskellige 
territorier du vil angribe. Du får som tidligere nævnt nye arméer ud fra antallet af territorier og kontinenter, du 

kontrollerer, men du kan også bytte territoriekort til arméer.  

SÅDAN FÅR DU YDERLIGERE ARMÉER 

3. RYK DINE ARMÉER

AFSLUT ANGREBET

Hvis du har erobret mindst ét territorium, når du har afsluttet dit angreb, skal du tage det 
øverste territoriekort fra bunken (du kan læse mere om territoriekort på side 10). Nu kan du 
rykke dine arméer.

EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 3

EKSEMPEL 2 EKSEMPEL 4 

ANGRIBERENS 
TERNING

FORSVARERENS 
TERNING

Højeste
par

RESULTAT: Forsvareren mister én armé. RESULTAT: Angriberen mister 2 arméer.

Højeste
par

Næsthøjeste
par

RESULTAT: Forsvareren mister en armé, 
og angriberen mister en armé.

Højeste
par

Næsthøjeste
par

RESULTAT: Forsvareren mister én armé.

Højeste
par

Den orange hær har besluttet at rykke to arméer ind i Den orange hær har besluttet at rykke to arméer ind i 
Indien gennem den kæde af forbundne territorier, som Indien gennem den kæde af forbundne territorier, som 
den orange hær kontrollerer.den orange hær kontrollerer.

Når du er færdig med at rykke dine 
arméer, er din tur slut, og terningerne går 
videre til den næste spiller. 

Bemærk: Alle de arméer, du rykker, skal 
ende på samme territorium.
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Den spiller, der gennemfører sin hemmelige 
mission først – og viser de andre sit kort med 
hemmelig mission som bevis – har vundet. 

Vigtigt: I RISK – hemmelig mission kan det ske, at 
du gennemfører din mission med en anden spillers 
(som regel utilsigtede) hjælp. Hvis din mission for 
eksempel går ud på at udslette alle de gule arméer, 
og den sidste gule armé bliver udslettet af en 
anden spiller, har denne spiller hjulpet dig med at 
gennemføre din hemmelige mission. 

Tag det helt roligt, hvis I ikke kan holde styr på alle 
reglerne, første gang I spiller. Bare hyg jer, og nyd 
spillet! 

For hver gang I spiller, lærer I reglerne bedre at 
kende. Inden I får set jer om, er I geniale hærførere, 
der hersker over hele verden! 

BONUS FOR BESATTE OMRÅDER   

Hvis der på et af de tre kort, du bytter, er vist et billede af et territorium, du har besat, får du to 
ekstra arméer. Du skal placere disse to arméer på det pågældende territorium. Hvis du erobrer et fjendtligt territorium 

under din tur, skal du trække det øverste 
territoriekort fra bunken (du må kun trække 
ét kort, uanset hvor mange territorier du 
erobrede).

Målet er at samle tre kort i en af følgende 
kombinationer: 

TERRITORIEKORT 

Det første sæt, der byttes = fi re arméer 

Det andet sæt, der byttes = seks arméer 

Det tredje sæt, der byttes = otte arméer

Det fjerde sæt, der byttes = 10 arméer

Det femte sæt, der byttes = 12 arméer

Det sjette sæt, der byttes = 15 arméer

Tre kort med samme armésymbol

Tre kort med tre forskellige armésymboler 

To kort med samme armésymbol 
samt en joker 

Når du har samlet et sæt af tre territoriekort, 
kan du bytte dem til nye arméer i starten 
af din næste tur. Du får fl ere arméer, alt 
afhængigt af hvor mange sæt der er blevet 
byttet. Det er uden betydning, hvem der har 
byttet dem (se diagrammet til højre).

Alle sæt, der byttes efter det sjette sæt, giver 
yderligere fem arméer. Det betyder, at det 
syvende sæt giver 20 arméer, det ottende 
25 osv. 

Glem ikke: Med “første sæt”, “andet sæt” 
osv. menes der ethvert sæt, uanset hvem der 
har byttet det i løbet af spillet. Hvis du for 
eksempel bytter det tredje sæt i spillet, får 
du otte arméer, selv om det er det første sæt, 
du bytter. 
Bemærk: Hvis du har fem eller seks kort ved starten af 
din tur, skal du bytte mindst ét sæt. Du kan bytte endnu 
et sæt, hvis du har et. 

Stik de byttede kortsæt halvt ind under 
spillebrættet med forsiden opad for at holde 
styr på, hvor mange sæt der er blevet byttet 
(se eksemplet til højre).

SÅDAN VINDER DU 

Husk, at hver 
tur består af tre 

handlinger:
1. Modtage nye arméer.

2. Angribe (valgfrit).

3. Rykke dine arméer 
(valgfrit).

• Hvis du derved ender med at have seks 
eller fl ere kort, skal du øjeblikkeligt bytte 
et antal sæt, så du efterfølgende har højst 
fi re kort på hånden. Når du kun har fi re, 
tre eller to kort tilbage, må du ikke bytte 
fl ere sæt. 

• Hvis du med de vundne kort ender med 
færre end seks, må du først bytte et sæt 
ved starten af din næste tur. 

• Vær opmærksom på, at du kun kan bytte 
kort efter et slag, hvis du eliminerer 
en modspiller og derefter sidder med 
mindst seks kort på hånden. På alle andre 
tidspunkter kan du kun bytte kortsæt ved 
starten af din tur.

• Hvis din hemmelige mission gik ud på at 
eliminere den pågældende modspiller, har 
du selvfølgelig vundet spillet.

ELIMINER EN MODSPILLER   

Hvis du eliminerer en modspiller ved at besejre hans eller hendes sidste armé på spillebrættet, 
vinder du de territoriekort, som vedkommende har indsamlet. 
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STOR-
BRITANNIEN 

ONTARIONORDVEST-
TERRITORIET 

ALBERTA

ALBERTASTOR-
BRITANNIEN 

VESTLIGE
USA 

ALASKA
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SPIL 2: Klassisk RISK   (3-5 spillere)
I klassisk RISK skal du erobre hele verden … og være den eneste tilbageværende armé.

SPIL 3: RISK FOR TO SPILLERE   
RISK for to spillere spilles efter samme regler som klassisk RISK, dog med en vigtig 
undtagelse: Ud over din og din modspillers hær er der på spillebrættet også en “neutral” hær, 
der fungerer som stødpude mellem dig og din modspiller. 

FORBEREDELSER

1. Hver spiller vælger en hær. Derefter 
tager hver spiller det antal arméer, 
der svarer til antallet af spillere. 

2. Hver spiller kaster en terning, og 
den, der slår det højeste antal øjne, 
placerer én infanteribrik på et valgfrit 
territorium på spillebrættet. Derefter 
placerer alle spillere, begyndende 
med spilleren til venstre, skiftevis en 
infanteribrik på et ubesat territorium. 
Dette fortsætter, indtil der står en 
infanteribrik på alle 42 territorier.

3. Når der står en infanteribrik på alle 
42 territorier, skiftes spillerne til at 
placere endnu en infanteribrik på 
et af deres egne territorier. Dette 
fortsætter, indtil alle spillere har 
fordelt alle deres infanteribrikker 
(bemærk: Der er ingen grænse for, 
hvor mange arméer du må placere på 
et territorium. Du kan placere mange 
på ét territorium og blot nogle få på 
dine øvrige. Det er som så meget 
andet i RISK helt op til dig).

4. Bland nu territoriekortene (husk 
at fjerne kortene med hemmelige 
missioner), og læg dem ved siden af 
spillebrættet med forsiden nedad. 

5. Nu er I klar til at gå i gang. Den, der 
placerede den første armé, starter. 

6. Spillet fortsætter som i RISK – 
hemmelig mission. Men denne gang 
er der ingen hemmelige missioner. 
Nu er målet ene og alene at eliminere 
alle de andre spillere.

SÅDAN VINDER DU

Den spiller, der først eliminerer alle sine modspillere ved at erobre alle 42 territorier på 
spillebrættet, har vundet. Spilleren har nu erobret verden og er den nye hersker.

SÅDAN SPILLER DU

1. I vælger hver især en hær. En af jer 
vælger derefter en “neutral” hær i en 
tredje farve. Sæt nu 40 infanteribrikker 
fra hver hær til side. Det er disse arméer i 
starter spillet med.

2. Fjern kortene med hemmelige missioner 
og de to jokere. Bland og fordel de 
resterende kort i tre lige store bunker 
med forsiden nedad: en til dig, en til din 
modspiller og en til den neutrale hær. 
Hver spiller, inklusive den neutrale hær, 
skal have 14 kort.

3. Placer nu en af dine infanteribrikker 
på hvert af de 14 territorier, der er vist 
på de kort, du har fået. Din modspiller 
skal gøre det samme. Placer derefter en 
neutral infanteribrik på hvert af de 14 
territorier, som den neutrale hær har fået.

4. Når der står en brik på alle territorier på 
spillebrættet, skiftes du og din modspiller 
til at placere jeres resterende arméer: 
Placer to arméer på et eller to af de 
territorier, du kontrollerer, indtil du har 
fordelt dine første 40 infanteribrikker. 
Placer på skift en neutral armé på et 
valgfrit neutralt territorium. Placer dem, 
så du hindrer modspillerens fremrykning. 
Fortsæt, indtil den neutrale hærs 
40 infanteribrikker er fordelt.

5. Når alle tre sæt af 40 infanteribrikker er 
fordelt på spillebrættet, lægger I de to 
jokere tilbage i bunken, blander kortene, 
og går i gang med spillet. Herfra spilles 
RISK for to spillere efter samme regler 
som klassisk RISK. 

Tre spillere 
Hver spiller starter med 

35 infanteribrikker

Fire spillere
Hver spiller starter med 

30 infanteribrikker 

Fem spillere
Hver spiller starter med 

25 infanteribrikker

1312

ANGREB   

Når det bliver din tur, kan du angribe et territorium, som grænser op til eller via en kystlinje 
er forbundet med et af dine egne. Når du angriber et neutralt territorium, kaster din 
modspiller forsvarsterningerne på det neutrale territoriums vegne. 

Den neutrale hær kan ikke angribe og modtager aldrig forstærkninger i løbet af spillet.

SPILLETS FORMÅL   

Eliminer alle dine modspillere, og besæt samtlige territorier på spillebrættet.

SPILLETS FORMÅL 

Eliminer din modspiller ved at erobre alle hans eller hendes territorier.

SÅDAN VINDER DU   

Den, der først eliminerer modspilleren ved at erobre alle hans eller hendes territorier, 
har vundet. 

Du behøver ikke at eliminere den neutrale hær. Alle neutrale arméer er som regel blevet 
elimineret inden spillets afslutning. Det gør ikke noget, hvis det sker. Spillet fortsætter, 
indtil den ene spiller har besejret den anden. 
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SPIL 4: HURTIG-RISK   (3-5 spillere)
Hurtig-RISK er en kortere udgave af klassisk RISK og er oplagt, hvis I ikke har så 
meget tid at tage af eller bare vil prøve at spille RISK på en ny måde. Du bør sætte dig 
ind i reglerne for klassisk RISK, inden du spiller hurtig-RISK. 

SP. Hvad er et angreb?

SV. Et angreb er et eller fl ere slag, der 
har til formål at erobre et eller 
fl ere territorier under en tur. Et 
angreb starter, første gang du kaste 
terningerne, og slutter, når du beslutter 
dig for at stoppe, eventuelt rykker 
dine arméer og giver terningerne til 
spilleren til venstre for dig.

SP. Hvor længe må jeg angribe under 
en tur?

SV. Du kan angribe ethvert tilstødende 
territorium, så længe du vil, under 
samme tur. Det forudsætter dog, at du 
har mindst to arméer stående på det 
territorium, du angriber fra. 

SP. Hvornår bør jeg stoppe mit angreb og 
afslutte min tur?

SV. Du skal angribe og erobre territorier 
for at vinde. Det betyder dog ikke, at 
du skal angribe alle tilstødende

territorier under hver tur. Jo længere 
du angriber, des fl ere arméer 
risikerer du at miste, hvilket gør dig 
mere sårbar. Jo fl ere territorier, du 
kontrollerer, des færre arméer vil du 
efter al sandsynlighed have på hvert af 
dem. Det kan gøre det lettere for dine 
modspillere at erobre dine territorier 
og måske eliminere dig fra spillet.

SP. Hvad sker der, hvis jeg løber tør for 
arméer?

SV. Du kan bruge arméer af en anden farve 
eller papirlapper til at holde styr på 
dine forstærkninger.

SP. Hvor mange territoriekort kan jeg 
vinde under samme tur?

SV. Du får kun ét territoriekort, når din tur 
er slut, uanset hvor mange territorier 
du har erobret. Når du overtager en 
besejret spillers territorier, får du til 
gengæld alle spillerens kort.

SPILLETS FORMÅL  

Erobr alle fjendens hovedkvarterer, mens du stadig har kontrollen over dit eget. 

1514

SÅDAN SPILLER DU   

1. Efter at du har fordelt dine arméer som 
i klassisk RISK, skal du gøre et af dine 
territorier til hovedkvarter (uden at 
afsløre hvilket). Derefter skal du fi nde 
dets matchende territoriekort og lægge 
det foran dig med forsiden nedad uden 
at afsløre, hvilket territorium du har 
valgt. 

2. Når I alle har valgt et hovedkvarter, 
skal I vende kortene, så alle kan se, 
hvor hver enkelt spillers hovedkvarter 
ligger. 

Så starter spillet. Reglerne er de samme 
som for klassisk RISK med følgende 
undtagelser:

• Hvis du erobrer et fjendtlig 
hovedkvarter, skal du lægge det vundne 
hovedkvarterskort foran dig med 
forsiden opad som bevis på erobringen. 

• Du er ikke ude af spillet, hvis dit 
hovedkvarter bliver erobret. Du skal bare 
give dit kort til modspilleren og spille 
videre. 

• Du må ikke bruge et hovedkvarterskort 
som en del af et matchende sæt 
kort. Det er en god ide at lægge alle 
hovedkvarterskortene i en særskilt 
bunke, så du ikke blander dem sammen 
med de øvrige kort. 

SÅDAN VINDER DU

Den, der først erobrer alle fjendtlige hovedkvarterer (uden at miste kontrollen over sit 
eget), har vundet.

I kan om nødvendigt forkorte spilletiden yderligere: 

Fire spillere 
Erobr to fjendtlige hovedkvarterer uden at miste 

kontrollen over dit eget.   

Fem spillere 
Erobr tre fjendtlige hovedkvarterer uden at miste 

kontrollen over dit eget. 

1. Erobr hele kontinenter. Du får fl ere 
arméer på den måde. 

2. Hold øje med dine fjender. Hvis 
de opbygger styrker på tilstødende 
territorier eller kontinenter, planlægger 
de formentlig et angreb. Pas på! 

3. Forstærk de grænser, der støder op til 
fjendtlige territorier, så du er bedre 
stillet, hvis en nabo beslutter sig for at 
angribe dig.

4. Placer altid dine arméer, uanset hvor 
mange du modtager i starten af din 
tur, strategisk klogt, så du bedre kan 
indlede et angreb eller forsvare dig. Det 
er en fornuftig strategi at rykke dine 
arméer frem til fronten, så territorier, der 
grænser op til fjendtlige territorier, er 
stærkt befæstet. 

NYT TIGE TIP OG STRATEGI
Hav altid disse fi re strategiske tip in mente, når du spiller RISK: 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
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