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HÆRENE

Det fi nnes fem komplette hærer bestående av tre typer tropper:

infanteri (verdt 1 tropp), kavaleri (verdt 5 tropper) og artilleri (verdt 10 tropper)

Du begynner spillet med infanterienheter, men etter hvert som du får fl ere tropper, kan du 
spare plass ved å bytte dem inn i kavaleri- eller artillerienheter.

Infanteri = 1 tropp Kavaleri = 5 tropper Artilleri = 10 tropper

Angrepsterninger Forsvarsterninger

Spillet kan spilles på fi re måter:

RISK med hemmelig oppdrag (side 5)
klassisk RISK (side 12)

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

SPILLEBRETTET

Spillebrettet er et kart med 42 territorier som er fordelt på 6 kontinenter. (Hvert kontinent har 
forskjellig farge.) Tallene langs sidene av brettet viser hvor mange tropper du får for hvert 
kortsett du bytter inn.

Legg merke til at enkelte 
territorier er tilknyttet 
hverandre med en grense, 
mens andre er tilknyttet 
med en sjøvei.

3

INNLEDNING
I RISK er målet enkelt: Erobre territoriene til fi endene dine ved å invadere dem med troppene 
dine og utkjempe slag. Avhengig av hvordan terningene triller, vil du enten beseire fi enden 
eller selv bli beseiret. Hvis du beseirer alle fi endens tropper i et territorium, har du erobret 
dette territoriet og er ett skritt nærmere verdensherredømme. 

TERNINGENE

Bruk røde terninger når du angriper, og blå når du forsvarer deg.

INNHOLD:  Spillebrett • 5 hærer, hver bestående av 40 infanterienheter, 
12 kavalerienheter og 8 artillerienheter • 56 RISK-kort 
• 1 korteske • 5 terninger • 5 krigskasser

SLIK BRUKES DENNE 

VEILEDNINGEN
Hvis dette er første gang du spiller 
RISK og du vil vite alle detaljene, 

begynner du på side 3.

Hvis du vil kaste deg ut i det og 
begynne å spille, går du til side 5.

EN TITT PÅ SPILLET 
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OPPSETT

1. Først velger hver spiller en hær. Deretter 
deler dere ut troppene som hver spiller 
begynner spillet med, som avhenger av 
hvor mange som spiller.   

2. Deretter velger dere én av spillerne 
til general. Generalen skiller så de 12 
kortene med hemmelige oppdrag fra 
resten av stokken. Er det færre enn fem 
spillere, fjerner generalen også kortene 
med hemmelige oppdrag som refererer 
til hærfarger som ikke har blitt valgt, 
og legger dem tilbake i esken. Hvis for 
eksempel den grønne hæren ikke ble 
valgt, må generalen fjerne kortet med det 
hemmelige oppdraget som refererer til 
den grønne hæren.  

3. Generalen stokker deretter kortene med 
de hemmelige oppdragene og deler ut 
ett kort med forsiden ned til hver spiller 
(begynn med spilleren til venstre). De 
resterende kortene med hemmelige 
oppdrag legges tilbake i esken, og ingen, 
ikke engang generalen, kan se på dem. 

4. Generalen fjerner så de to jokerne fra 
territoriekortene, stokker territoriekortene 
og deler ut alle sammen ved å begynne 
med spilleren til venstre. (I et spill med 
fi re eller fem spillere er det to spillere 
som får ett ekstra kort hver.) Disse 
kortene viser hvilke territorier hver 
spiller kontrollerer i begynnelsen av 
spillet. 

5. Deretter plasserer hver spiller én 
infanterienhet i hvert av territoriene de 
fi kk utdelt. 

6. Når alle 42 territoriene er gjort krav 
på, plasserer alle spillerne (den yngste 
begynner) én ekstra infanterienhet i et av 
territoriene sine etter tur. Dette fortsetter 
frem til alle spillerne har plassert ut 
alle infanterienhetene de begynte med. 
(Merk: Det er ingen grense for hvor 
mange tropper du kan plassere i ett enkelt 
territorium. Du kan plassere mange i ett 
territorium og bare noen få i de andre 
territoriene dine. Som med så mange ting 
i RISK er det helt opp til deg.)

7. Generalen samler nå inn alle 
territoriekortene, legger de to jokerne 
i stokken, stokker kortene og legger 
stokken med forsiden ned ved siden av 
brettet. 

8. Nå er dere klare for første runde. Hver 
spiller triller én terning, og den som får 
høyest tall, begynner.

RISK-KORT

Det fi nnes:

Infanteri Kavaleri Artilleri

2 JOKERE
Hver joker har et bilde av alle tre troppetypene.

12 KORT MED HEMMELIGE OPPDRAG

Merk: De 12 kortene med 
hemmelige oppdrag brukes bare 
når du spiller RISK med hemmelig 
oppdrag. Kortene med hemmelige 
oppdrag fj ernes når du spiller alle 
andre spillvarianter. 

SPILL 1: RISK med hemmelig oppdrag   (3-5 spillere)
I RISK med hemmelig oppdrag gjelder det å være den første spilleren til å klare et hemmelig 
oppdrag … som bare du vet om.

MÅLET MED SPILLET  

Bli den første spilleren til å klare det hemmelige oppdraget som står på oppdragskortet ditt. 

42 TERRITORIEKORT
Hvert kort viser både navnet på et territorium og 

et bilde av en infanteri-, kavaleri- eller artillerienhet. 

54

3 spillere
Hver spiller begynner 

med 35 infanterienheter

4 spillere
Hver spiller begynner 

med 30 infanterienheter  

5 spillere
Hver spiller begynner

med 25 infanterienheter

ALASKA ALBERTA

OPPDRAG 

STORBRITANNIA 

Utslett alle 
ORANSJE tropper.  

Hvis du har de 
oransje troppene, må 

du kontrollere 24 valgfrie 
TERRITORIER i stedet.
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1. Først velger du hvor mange tropper 
du vil angripe med, og skyver dem 
over grensen til territoriet du angriper. 
Du kan angripe med opptil tre 
tropper. Uansett hvor mange tropper 
du har i et territorium, kan du bare 
angripe med én, to eller tre tropper.

  Viktig regel: Du kan aldri la et territorium 
stå tomt. Du må alltid etterlate en 
vaktstyrke på minst én tropp. 

2. Deretter velger forsvareren én eller to 
tropper som skal forsvare territoriet. 
Forsvareren kan bare forsvare seg med én eller to tropper uansett hvor mange tropper 
vedkommende har i territoriet. Men til forskjell fra angriperen kan forsvareren bruke den 
siste troppen i slaget, for ingen trenger å holde vakt.
Merk: Jo fl ere terninger du triller, desto bedre er sjansen for å vinne slaget, og dette 
gjelder uansett om du angriper eller forsvarer deg. Dette øker imidlertid også antallet 
tropper du kan miste.

3. Nå begynner slaget. Angriperen triller én rød terning for hver angripende tropp, og 
forsvareren triller én blå terning for hver forsvarende tropp. Begge spillerne må trille 
samtidig.
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Hvis du velger å angripe: 

• Du kan bare angripe territorier som grenser 
til et territorium du selv kontrollerer, eller 
som er tilknyttet det med en sjøvei (en 
stiplet linje). Legg merke til at Alaska er 
tilknyttet Kamtsjatka og derfor kan angripe 
dette territoriet.

• Du kan bare angripe ett territorium om 
gangen, og du kan bare angripe fra ett 
territorium om gangen.

• Du må alltid ha minst to tropper i territoriet 
du angriper fra. 

• Når du er ferdig med det første angrepet, 
kan du fortsette å angripe til du har beseiret 
alle fi endtlige tropper i territoriet, eller du 
kan angripe et annet territorium i stedet. 
Du kan angripe så mange ganger du vil, og 
du kan angripe så mange territorier du vil 
per runde. Det er opp til deg.

SLIK SPILLER DERE

I hver runde gjør du tre 
ting i denne rekkefølgen:

EKSEMPEL:
Du kontrollerer 11 territorier = 

du får 3 nye tropper  

Du kontrollerer 14 territorier =
du får 4 nye tropper  

Du kontrollerer 17 territorier = 
du får 5 nye tropper

2. ANGREP

SLAGET

Når du har plassert ut de nye troppene dine, må du bestemme deg for om du vil angripe eller 
ikke. Hvis du vil angripe, er målet å erobre et fi endeterritorium ved å beseire alle de fi endtlige 
troppene som allerede befi nner seg i det. Disse slagene utkjempes ved hjelp av terninger. 

I begynnelsen av hver runde (inkludert den aller første) får du nye tropper.

Dette er basert på:  

         A. antall territorier du kontrollerer
   B. verdien av kontinentene du kontrollerer

1. Få nye tropper, og plasser 
dem på brettet.

2. Angrip (hvis du vil). 

3. Flytt troppene dine (hvis 
du vil).

TERRITORIER   

Først teller du hvor mange territorier 
du kontrollerer for øyeblikket. Del 
deretter totalen på tre (ignorer eventuelle 
desimaler). Dette forteller deg hvor mange 
tropper du får. Plasser de nye troppene i 
ett eller fl ere av territoriene du allerede 
kontrollerer. (Du kan fordele dem akkurat 
slik du selv vil.)
Merk: Du får alltid minst tre tropper per runde, selv om 
du kontrollerer færre enn ni territorier.  

KONTINENTER 

Du får også nye tropper for hvert kontinent 
du kontrollerer. (For å kontrollere 
et kontinent må du kontrollere alle 
kontinentets territorier i begynnelsen 
av runden din.) For å fi nne ut nøyaktig 
hvor mange nye tropper du får for hvert 
kontinent, ser du kontinentbonusikonet 
over navnet på hvert kontinent på 
spillebrettet (se eksempelet til høyre). 
Du kan nå plassere disse nye troppene i 
territoriene du allerede kontrollerer.

1. FÅ NYE TROPPER

La oss ta en nærmere titt på disse handlingene.

Den blå hæren har angrepet den gule hærens Den blå hæren har angrepet den gule hærens 
territorium med to tropper. Legg merke til at den territorium med to tropper. Legg merke til at den 
blå hæren har etterlatt én tropp i det opprinnelige blå hæren har etterlatt én tropp i det opprinnelige 
territoriet.territoriet.

KontinentbonusikonetKontinentbonusikonet
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Hvis du vil, kan du avslutte runden 
med å fl ytte troppene dine, uansett hva 
du har gjort i løpet av runden. Du bør 
fl ytte troppene slik at de kan forsvare 
seg bedre, eller slik at du forbereder 
fremtidige angrep.

Merk: Du trenger ikke vinne et slag for 
å fl ytte troppene dine. Du trenger ikke 
engang prøve å angripe. Du kan alltid 
fl ytte troppene dine som det siste du 
gjør i hver runde. 

Vil du fl ytte troppene dine, fl ytter du 
så mange tropper du vil fra ett (og bare 
ett) av territoriene dine til ett (og bare 
ett) av de tilknyttede territoriene dine. 
Territorier regnes som tilknyttede hvis 
du også kontrollerer alle territoriene 
mellom dem, slik at det dannes en kjede 
av tilknyttede territorier. Du kan ikke 
passere gjennom fi endtlige territorier. 

Husk: Når du fl ytter troppene dine 
fra ett territorium til et annet, må du 
etterlate en vaktstyrke på minst én 
tropp. 

HVEM VINNER SLAGET?

Det er enkelt: Sett de høyeste terningkastene til hver spiller opp mot hverandre. For hver 
angrepsterning som er høyest, mister forsvareren én tropp i territoriet som angripes. 
Men for hver forsvarsterning som er høyest, mister angriperen én tropp i territoriet 
vedkommende angrep fra. (De beseirede troppene legges sammen med de andre troppene 
som ikke befi nner seg på brettet.) Hvis spillerne ikke triller like mange terninger, 
ignoreres de laveste tallene.

Merknader:

• Hvis spillerne står likt, vinner alltid forsvareren.

• Angriperen kan aldri miste mer enn to tropper på ett enkelt kast. 

• Hvis forsvareren har én eller fl ere tropper igjen i territoriet etter angrepet, fl yttes alle 
angripende tropper som overlevde, tilbake til territoriet de angrep fra. Angriperen kan 
imidlertid velge å angripe på nytt.

EROBRE TERRITORIER

Hvis du beseirer alle de fi endtlige troppene i et territorium, erobrer du territoriet og må 
beholde alle troppene som overlevde slaget, i dette territoriet. Hvis du vil, kan du også 
fl ytte inn fl ere tropper fra det angripende territoriet. 

Husk: Du må alltid etterlate minst én tropp i territoriet du angrep fra. 

Husk også: Du kan angripe så mange ganger du vil per runde, selv om det første 
angrepet ditt mislyktes. Du bestemmer selv hvor mange ganger og hvor mange 
forskjellige territorier du vil angripe. I tillegg til å få nye tropper i henhold til hvor mange territorier og kontinenter du 

kontrollerer, kan du få enda fl ere tropper ved å bytte inn territoriekort.

SLIK FÅR MAN ENDA FLERE TROPPER 

3. FLYTTE TROPPENE

AVSLUTTE ANGREPET

Når du er ferdig med å angripe, tar du det øverste territoriekortet fra trekkbunken hvis du har 
erobret minst ett territorium. (Vil du lese mer om territoriekort, ser du side 10.) Deretter kan 
du fl ytte troppene dine.

EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 3

EKSEMPEL 2 EKSEMPEL 4 

ANGRIPERENS 
TERNINGER

FORSVARERENS 
TERNINGER

Høyeste
par

RESULTAT: Forsvareren mister én tropp. RESULTAT: Angriperen mister to tropper.

Høyeste
par

Nest høyeste 
par

RESULTAT: Både forsvareren og 
angriperen mister én tropp.

Høyeste
par

Nest høyeste
par

RESULTAT: Forsvareren mister én tropp.

Høyeste
par

Den oransje hæren har bestemt seg for å flDen oransje hæren har bestemt seg for å fl ytte to 
tropper inn i India ved å dra gjennom en kjede av tropper inn i India ved å dra gjennom en kjede av 
tilknyttede territorier som spilleren kontrollerer.tilknyttede territorier som spilleren kontrollerer.

Når du er ferdig med å fl ytte troppene 
dine, er du ferdig med runden din, og du 
gir terningene til neste spiller. 

Merk: Alle tropper du fl ytter, må ende opp 
i det samme territoriet.
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Den første spilleren som klarer det hemmelige 
oppdraget sitt – og viser frem kortet med det 
hemmelige oppdraget på som bevis – vinner 
spillet. 

Viktig merknad: I RISK med hemmelig oppdrag 
er det mulig å klare oppdraget sitt takket være 
(vanligvis utilsiktet) hjelp fra en annen spiller. 
Hvis oppdraget ditt for eksempel er å utslette 
alle de gule troppene og en annen spiller faktisk 
fjerner den siste gule troppen fra brettet, har 
denne spilleren hjulpet deg å klare det hemmelige 
oppdraget ditt.

Det gjør ikke noe om du ikke husker alle reglene 
første gang du spiller. Bare ha det morsomt, fortsett 
å spille, og kos deg! 

Du skjønner reglene veldig fort, og hver gang du 
spiller, blir du litt bedre. Før du vet ordet av det, er 
du en genial hærfører som hersker over verden! 

BONUS FOR KONTROLLERTE TERRITORIER   

Hvis noen av de tre kortene du bytter inn, viser et territorium du kontrollerer, får du to ekstra 
tropper. Du må plassere begge disse troppene i det aktuelle territoriet. Hvis du erobrer et fi endeterritorium når 

det er din tur, får du ta ett territoriekort fra 
toppen av bunken. (Du får bare ett kort, selv 
om du erobret fl ere territorier.)

Målet er å samle sett på tre kort i en hvilken 
som helst av disse kombinasjonene: 

TERRITORIEKORT 

Det første settet som byttes inn = 4 tropper 

Det andre settet som byttes inn = 6 tropper 

Det tredje settet som byttes inn = 8 tropper

Det fjerde settet som byttes inn = 10 tropper

Det femte settet som byttes inn = 12 tropper

Det sjette settet som byttes inn = 15 tropper

3 kort med bilde av samme troppetype

3 kort med bilde av 3 forskjellige troppetyper 

2 kort med bilde av samme 
troppetype pluss en joker 

Når du har fått et sett på tre territoriekort, 
kan du bytte dem inn i nye tropper i 
begynnelsen av den neste runden din. 
Hvor mange tropper du får, avhenger av 
hvor mange sett som har blitt byttet inn, 
uavhengig av hvem som har byttet dem inn 
(se oversikten til høyre).

Etter at det sjette settet har blitt byttet inn, 
øker verdien på hvert nye sett med fem 
tropper. Det sjuende er for eksempel verdt 
20 tropper, det åttende 25 tropper og så 
videre. 
Husk: Første sett, andre sett og så videre refererer til sett 
som byttes inn av hvem som helst i løpet av spillet. Hvis du 
for eksempel bytter inn det tredje settet i spillet, får du åtte 
tropper, selv når dette er det første settet du bytter inn. 

Merk: Hvis du har fem eller seks kort i 
begynnelsen av runden din, må du bytte inn 
minst ett sett, og du kan bytte inn et sett til 
hvis du har kortene til det. 

Legg settene med kort som har blitt byttet 
inn, med forsiden opp under kantene på 
spillebrettet, slik at man kjapt kan se hvor 
mange sett som har blitt byttet inn (se 
eksempelet til høyre). 

VINNE 

Husk at hver 
runde består av 
tre handlinger:

1. Få nye tropper.

2. Angrip (hvis du vil).

3. Flytt troppene dine 
(hvis du vil).

• Hvis dette gir deg seks eller fl ere kort på 
hånden, må du umiddelbart bytte inn så 
mange sett at hånden reduseres til fi re kort 
eller færre, men du må slutte å bytte inn 
straks hånden er redusert til fi re, tre eller 
to kort. 

• Hvis dette gir deg færre enn seks kort 
på hånden, må du imidlertid vente til 
begynnelsen av den neste runden din for å 
bytte inn et sett. 

• Legg merke til at du bare kan bytte inn 
kort etter et slag hvis du utsletter en 
motstander og får seks eller fl ere kort på 
hånden. Bortsett fra dette kan du bare 
bytte inn kort i begynnelsen av runden 
din.

• Hvis det hemmelige oppdraget ditt var 
å utslette nettopp denne motstanderen, 
vinner du selvsagt spillet.

UTSLETTE EN MOTSTANDER  

Hvis du utsletter en motstander ved å beseire den siste troppen vedkommende har på 
spillebrettet, får du alle territoriekortene til spilleren som krigsbytte. 
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STORBRITANNIA 

ONTARIONORDVEST-
TERRITORIET 

ALBERTA

ALBERTASTORBRITANNIA VEST-USA 

ALASKA
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SPILL 2: klassisk RISK   (3-5 spillere)
I klassisk RISK må du erobre hele verden … og være den siste hæren igjen på brettet.

SPILL 3: RISK FOR TO SPILLERE   
RISK for to spillere spilles på samme måte som klassisk RISK, men med én viktig forskjell: 
I tillegg til din egen og motstanderens hær fi nnes det også en nøytral hær på brettet, og denne 
fungerer som en buffer mellom deg og motstanderen din. 

OPPSETT

1. Først velger hver spiller en hær. 
Deretter deler dere ut troppene som 
hver spiller begynner spillet med, 
som avhenger av hvor mange som 
spiller.  

2. Hver spiller triller én terning, og 
den som får høyest tall, plasserer 
én infanterienhet i et valgfritt 
territorium på spillebrettet. 
Deretter plasserer alle spillerne én 
infanterienhet i et tomt territorium 
etter tur (spilleren til venstre 
begynner). Dette fortsetter til det er 
gjort krav på alle de 42 territoriene. 

3. Når alle 42 territoriene er gjort krav 
på, plasserer hver spiller én ekstra 
infanterienhet i et av territoriene sine 
etter tur. Dette fortsetter til alle har 
plassert ut alle infanterienhetene de 
begynte med. (Merk: Det er ingen 
grense for hvor mange tropper du 
kan plassere i ett enkelt territorium. 
Du kan plassere mange i ett 
territorium og bare noen få i de andre 
territoriene dine. Som med så mange 
ting i RISK er det helt opp til deg.)

4. Deretter stokkes territoriekortene 
(husk å fjerne kortene med 
hemmelige oppdrag) og legges med 
forsiden ned ved siden av brettet. 

5. Nå er dere klare for første runde. 
Spilleren som plasserte den første 
troppen på brettet, begynner. 

6. Spillet fortsetter som i RISK 
med hemmelig oppdrag. Denne 
gangen fi nnes det imidlertid ingen 
hemmelige oppdrag. Målet er 
ganske enkelt å utslette alle de andre 
spillerne.

VINNE

Vinneren er den første spilleren som utsletter alle motstanderne ved å erobre alle de 
42 territoriene på brettet. Denne spilleren har nå erobret verden og er dens nye hersker.

SLIK SPILLER DERE

1. Du og motstanderen velger en hær hver. 
Deretter velger én av dere en tredje hær, 
og denne blir den nøytrale hæren. Når 
tre hærer er valgt, setter dere til side 40 
infanterienheter fra hver hær. Dette er 
troppene dere begynner spillet med.

2. Fjern kortene med hemmelige oppdrag 
og de to jokerne. Deretter stokkes 
de resterende kortene og legges med 
forsiden ned i tre like store bunker: én 
for deg, én for motstanderen din og én 
for den nøytrale hæren. Hver spiller, 
inkludert den nøytrale hæren, får 14 kort.

3. Deretter plasserer du én infanterienhet i 
hvert av de 14 territoriene som vises på 
kortene du fi kk. Motstanderen din gjør 
det samme. Plasser deretter én nøytral 
infanterienhet i hvert av de 14 territoriene 
som den nøytrale hæren fi kk. 

4. Når det er gjort krav på alle territoriene 
på brettet, plasserer du og motstanderen 
ut de resterende troppene etter tur: 
Plasser to tropper i ett eller to av 
territoriene du kontrollerer, inntil du har 
plassert ut alle de 40 infanterienhetene 
du begynte med. Deretter plasserer dere 
én nøytral tropp i et valgfritt nøytralt 
territorium etter tur. Plasser troppene 
slik at de er til mest mulig hinder for 
motstanderens potensielle fremrykning. 
Fortsett slik inntil dere har plassert ut alle 
de 40 infanterienhetene som den nøytrale 
hæren begynte med.

5. Når alle tre settene på 40 infanterienheter 
er plassert på brettet, legges de to jokerne 
tilbake i bunken. Stokk bunken, og 
begynn å spille. RISK for to spillere 
spilles fra nå av på samme måte som 
klassisk RISK. 

3 spillere
Hver spiller begynner 

med 35 infanterienheter

4 spillere
Hver spiller begynner 

med 30 infanterienheter 

5 spillere
Hver spiller begynner 

med 25 infanterienheter
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ANGREP   

Når det er din tur, kan du angripe et hvilket som helst naboterritorium eller territorium som 
er tilknyttet et av dine egne via en sjøvei. Hver gang du angriper et nøytralt territorium, 
triller motstanderen terninger for å forsvare det. 

Den nøytrale hæren kan ikke angripe og får aldri forsterkninger i løpet av spillet. 

MÅLET MED SPILLET   

Utslett alle motstanderne dine, og kontroller alle territorier på brettet.

MÅLET MED SPILLET 

Utslett motstanderen din ved å erobre alle territoriene til vedkommende.

VINNE  

For å vinne må du utslette motstanderen ved å erobre alle territoriene til vedkommende. 

Du trenger ikke utslette den nøytrale hæren. Vanligvis utslettes alle nøytrale tropper før 
spillets slutt. I så fall skjer det ikke noe spesielt. Spillet fortsetter fremdeles til den ene 
spilleren beseirer den andre.
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SPILL 4: HURTIG-RISK   (3-5 spillere)
Hurtig-RISK er en raskere versjon av klassisk RISK og er et alternativ for spillere som 
vil ha et kortere spill, eller som bare vil spille RISK på en annen måte. Før du spiller 
hurtig-RISK, bør du lese de fullstendige reglene for klassisk RISK. 

Sp. Hva er egentlig et angrep?

Sv. Et angrep er ett eller fl ere slag 
som utkjempes for å erobre ett 
eller fl ere territorier i løpet av en 
runde. Et angrep begynner når du 
triller terningene, og slutter når du 
bestemmer deg for å stoppe. Flytt 
deretter tropper om nødvendig, og gi 
terningene til spilleren til venstre.

Sp. Hvor mange ganger kan jeg angripe 
per runde?

Sv. I løpet av én enkelt runde kan du 
angripe naboterritorier så mange 
ganger du vil, forutsatt at du har minst 
to tropper i territoriet du angriper fra. 

Sp. Når bør jeg slutte å angripe og avslutte 
runden min?

Sv. For å vinne må du angripe og erobre 
territorier. Dette betyr imidlertid ikke 
at du bør angripe alle naboterritorier

i hver runde. Jo mer du angriper, jo 
fl ere tropper kan du miste, og desto 
tynnere besatt og mer sårbar kan du 
bli. Husk at jo fl ere territorier du 
kontrollerer, desto færre tropper vil du 
sannsynligvis ha i hvert territorium. 
Dette kan gjøre det enklere for 
motstanderne å erobre territoriene dine 
og kanskje utslette deg fullstendig.

Sp. Hva om jeg går tom for tropper?

Sv. Du kan bruke tropper med en annen 
farge eller papirlapper til å holde styr 
på forsterkningene dine.

Sp. Hvor mange territoriekort kan jeg få i 
løpet av én runde?

Sv. Uansett hvor mange territorier du 
erobrer i løpet av en runde, får du bare 
ett territoriekort på slutten av denne 
runden. Men når du overtar territoriene 
til en beseiret motstander, får du alle 
kortene til denne spilleren.

MÅLET MED SPILLET  

Spillets mål er å erobre hovedkvarteret til alle motstanderne samtidig som du fremdeles 
kontrollerer ditt eget hovedkvarter. 
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SLIK SPILLER DERE   

1. Etter at troppene er plassert ut på 
samme måte som i begynnelsen 
av klassisk RISK, velger du ett 
av territoriene dine og gjør det til 
hovedkvarteret ditt (men ikke fortell 
det til noen). Deretter fi nner du det 
tilhørende territoriekortet og legger det 
med forsiden ned foran deg (fremdeles 
uten å avsløre hvilket territorium du 
har valgt). 

2. Når alle spillerne har valgt 
hovedkvarter, snur alle kortet sitt og 
avslører hvor hovedkvarteret ligger. 

Nå begynner spillet. Det spilles på samme 
måte som klassisk RISK, men med disse 
forskjellene:

• Hvis du erobrer hovedkvarteret til en 
motstander, legger du hovedkvarterkortet 
du erobret, med forsiden opp foran deg 
som bevis på at du har erobret det. 

• Du blir ikke slått ut av spillet hvis 
hovedkvarteret ditt blir erobret av en 
motstander. Bare gi kortet ditt til denne 
motstanderen, og spill videre. 

• Du kan ikke bruke et hovedkvarterkort 
i et sett med innbyttekort. Det er lurt å 
legge alle hovedkvarterkortene i en egen 
bunke litt unna de andre kortene du får i 
løpet av spillet, slik at du ikke forveksler 
dem. 

VINNE

Vinneren er den første spilleren som erobrer hovedkvarteret til alle motstanderne 
(samtidig som vedkommende fremdeles kontrollerer sitt eget hovedkvarter).

Hvis du vil, kan du gjøre spillet enda kortere: 

4 spillere 
Erobre hovedkvarteret til to valgfrie motstandere 

samtidig som du kontrollerer ditt eget.   

5 spillere 
Erobre hovedkvarteret til tre valgfrie motstandere 

samtidig som du kontrollerer ditt eget. 

1. Erobre hele kontinenter: Du får fl ere 
tropper på denne måten. 

2. Hold øye med fi endene dine: Hvis de 
ruster opp i naboterritorier eller på 
nabokontinenter, kan de planlegge et 
angrep. Vær på vakt! 

3. Styrk grensene mot fi endeterritorier, 
slik at du er bedre rustet hvis en nabo 
bestemmer seg for å angripe deg. 

4. Vær nøye med å plassere ut troppene 
dine, uansett hvor mange du får i 
begynnelsen av runden din. Du bør enten 
ruste opp til et angrep eller forberede 
deg på å forsvare deg mot et. Det er god 
militærstrategi å fl ytte troppene dine til 
fronten og styrke territorier som grenser 
til fi endeterritorier, så mye som mulig. 

NYT TIGE TIPS OG STRATEGIER
I alle RISK-variantene bør du ha disse fi re strategitipsene i bakhodet mens du spiller: 

VANLIGE SPØRSMÅL

B74041070_Risk_Core_INST_15.indd 14-15B74041070_Risk_Core_INST_15.indd   14-15 5/18/16 12:27 PM5/18/16   12:27 PM


