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FLOTTAN

 HANGARFARTYG – 5 HÅL

 SLAGSKEPP – 4 HÅL JAPANSK JAGARE – 3 HÅL

AMERIKANSK JAGARE – 3 HÅL RIB-BÅT – 2 HÅL

UTOMJORDISKA 

STYRKAN

 FLAGGSKEPP – 5 HÅL

TUNGT ARTILLERIFARTYG – 4 HÅL ATTACKBÅT – 3 HÅL

 FÖRSTÖRARE – 3 HÅL LITET ANFALLSSKEPP – 2 HÅL

SKA MONTERAS AV EN VUXEN
INNEHÅLL
• 2 spelenheter • 5 skepp som tillhör fl ottan  
• 5 utomjordiska skepp • 24 kort för fl ottan  
• 24 kort för utomjordiska styrkan • Röda TRÄFF-stift  
• Vita MISS-stift  • Referenskort

DITT UPPDRAG

Sänk motståndarens hela fl otta innan han/hon 
sänker dina skepp.

FÖRSTA GÅNGEN 

NI SPELAR

1.  Öppna de två spelenheterna enligt bild 1. Skjut ut 
förvaringslådorna och ta loss speldelarna.  

2.  Ta försiktigt loss de 10 fartygen från 
plastramarna. Du kan använda en nagelfi l eller 
ett sandpapper för att få bort överfl ödig plast från 
fartygen. Kasta allt skräp som blir över.

FÖRVARINGSLÅDA

BILD 1

DINA FARTYG
I det här spelet möts den utomjordiska styrkan och fl ottan i en kamp om jorden på liv och död. Varje spelare 
har kontroll över en fl otta med fem fartyg som baseras på fi lmen BATTLESHIP. De här fartygen utgör de 
olika fl ottorna.

KLASSISKT BATTLESHIP

Förberedelser

1.  Välj sida – fl ottan eller den utomjordiska styrkan. Ta sedan en spelenhet (blå för fl ottan och röd för 
utomjordingarna), öppna den och sätt dig mittemot motståndaren.  

2.  Placera i hemlighet dina fem fartyg på havsrutnätet genom att trycka ned fartygens stift i hålen. Se bild 2.

3.  Placera fartygen vertikalt eller horisontellt men inte diagonalt. Fartygen kan hänga ut över rutnätskanten 
eller skjuta ut över andra fartyg, men se till att varje målhål i fartygen har en egen koordinat. 

4.  Skjut ut förvaringslådorna och se till att du har gott om röda och vita stift i din låda. Placera de två 
kortlekarna bredvid spelet.
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BILD 2

MÅLRUTNÄT MÅLRUTNÄT

FLOTTANS FARTYG
PÅ HAVSRUTNÄTET

SPELENHET FÖR SPELAREN SOM VALT FLOTTAN

UTOMJORDISKA 
STYRKANS FARTYG PÅ 
HAVSRUTNÄTET

SPELENHET FÖR SPELAREN SOM VALT UTOMJORDISKA STYRKAN

Så här spelar ni
Bestäm vem som ska börja. Du och din motståndare turas om att göra en attack för att försöka träffa varandras 
skepp. Du genomför en attack genom att välja en koordinat i ditt målrutnät och sedan säga den högt genom att 
ange dess bokstav och siffra (till exempel: B-2).

•  Träff! Om din attack träffar ett fi endeskepp meddelar motståndaren att han/hon blivit träffad men avslöjar 
inte vilket fartyg som träffats. Markera träffen genom att trycka fast ett rött stift i hålet på ditt målrutnät. 
Motståndaren placerar ett rött stift i hålet på sitt skepp. 

•  Miss! Om din attack inte träffar något fi endeskepp meddelar motståndaren att det var en miss. Tryck fast 
ett vitt stift i hålet på ditt målrutnät. Motståndaren behöver inte markera missen på sitt målrutnät.

Sänka ett skepp: Så fort det sista hålet på ett av dina fartyg har markerats med ett rött stift så sjunker det 
fartyget. Berätta vilket av dina fartyg som sänkts (till exempel: ”Du sänkte mitt slagskepp!”).

Vem vinner

Om du sänker motståndarens fl otta innan han/hon sänker din så vinner du spelet och blir härskare över haven!

Spelet Skottsalva 

I den här spelversionen får du lika många skott som du har fl ytande fartyg i din fl otta när det är din tur. 
Reglerna är desamma fast med följande undantag:

•  Var och en börjar med fem skott (ett för varje fartyg i fl ottan). Avfyra ett åt gången. Markera träffar och missar 
som i den klassiska spelversionen.

•  Varje gång ett av dina fartyg sänks så förlorar du ett skott för din nästa omgång. Fortsätt spela tills en 
spelare vinner.

SPELET SPECIALUPPDRAG (LÄTT)

Det här spelet innehåller den klassiska versionens sök-och-förstör-strategi, men du får extra spänning genom 
de fi lmbaserade korten som ger ytterligare eldkraft! Målet är förstås detsamma: sänk motståndarens fl otta så 
vinner du! 

Förberedelser
1.  Ställ i ordning spelet som vid ett klassiskt spel. Spelaren som valt fl ottan tar den blå kortleken och spelaren 

som valt utomjordiska styrkan tar den röda kortleken. 

2.  Blanda korten och placera dem med framsidan nedåt i din låda.

Så här spelar ni
När det blir din tur tar du ett kort från kortleken, följer anvisningarna på det och placerar det sedan med 
framsidan uppåt i högen med slängda kort bredvid lådan. (Om korten tar slut blandar du bara de slängda korten 
och skapar en ny hög att dra från.) Sedan är din omgång över.  

KORTANVISNINGAR
 Avfyra 1 skott: Gör en attack och markera den som i den klassiska spelversionen. 

Avfyra 2 skott: Gör en attack och markera den som i den klassiska spelversionen. Gör sedan om det.

  Avfyra 3 skott: Gör en attack och markera den som i den klassiska spelversionen. Gör det sedan två 
gånger till.

 Kommunikationstorn: Placera det här kortet med framsidan uppåt bredvid din spelenhet. Dra sedan ett 
annat kort och följ anvisningarna på det.

Om du får alla dina fyra Kommunikationstorn-kort innan motståndaren hinner få sina fyra, så får du 
extra krafter: under resten av spelet är alla dina träffar skott som sänker direkt! När du får en träff måste 
motståndaren avslöja alla återstående koordinater för det fartyget. Markera träffarna på samma sätt som i 
den klassiska spelversionen. Fartyget sänks omedelbart.

Om du drar ett Kommunikationstorn-kort efter att motståndaren har fått alla sina fyra Kommunikationstorn-
kort slänger du ditt kort. Avfyra sedan en gång och markera attacken som i den klassiska spelversionen.

Avfyra och dra: Gör en attack och markera den, dra sedan ett annat kort och följ anvisningarna på det.

  Visa: Motståndaren måste visa en ”oträffad” koordinat för ett fartyg som han/hon väljer själv. Markera 
den som en träff.

  Radanfall: Om ditt slagskepp (eller tunga artillerifartyg) fortfarande fl yter väljer du en bokstavsrad och 
attackerar sedan alla koordinater i den raden. Markera dina träffar och missar. Om ditt slagskepp (eller 
tunga artillerifartyg) har sänkts gör du bara en attack.

  Kolumnanfall: Om ditt hangarfartyg (eller fl aggskepp) fortfarande fl yter väljer du en sifferrad och 
attackerar sedan alla koordinater i den kolumnen. Om ditt hangarfartyg (eller fl aggskepp) har sänkts 
gör du bara en attack.

Radsökning: Välj en bokstavsrad. Motståndaren avslöjar antalet koordinater i den raden som 
är upptagna av hans/hennes fartyg men säger inget om deras placering. Skjut inte under den 
här omgången.

  Skottsalva: Placera det här kortet med framsidan uppåt bredvid rutnätet och låt det ligga där. 
Varje gång du nu drar ett AVFYRA EN GÅNG-kort kan du avfyra lika många skott som du har fartyg. 
Du förlorar den här kraften då ett av dina fartyg förstörs. Släng kortet när det inträffar.

A

A

SPELET SPECIALUPPDRAG (AVANCERAT)

Det här spelet spelas på samma sätt som lätta versionen av Specialuppdrag, men i stället för att dra ett 
kort varje gång det är din tur så spelar du med en hel hand kort.

Förberedelser

1.  Ställ i ordning spelet som vid ett klassiskt spel. Spelaren som valt fl ottan tar den blå kortleken och 
spelaren som valt utomjordiska styrkan tar den röda kortleken.

2.  Blanda korten och placera dem med framsidan nedåt bredvid dig.

3.  Dra fem kort och titta på dem. Visa dem inte för motståndaren.  
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SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON

Så här spelar ni
När det blir din tur gör du något av följande. Sedan är din tur över.
•  Dra två kort från din hög och håll dem i handen, eller
•  Dra ett kort, spela valfritt kort från handen och följ anvisningarna på det, eller
•  Spela två valfria kort från handen och följ anvisningarna på dem.

Kortanvisningarna är desamma som för lätta versionen av spelet Specialuppdrag. När du har spelat ett kort 
placerar du det i kasthögen bredvid din kortlek.

Kortbegränsning: Du får inte ha fl er än 10 kort i handen när din omgång är slut.

FÖRVARING

Har ni spelat klart? Förvaringen är enkel. Placera bara fartygen i 
hålen på varje sida om havsrutnätet. Placera stiften och kortlekarna 
i förvaringslådorna och skjut in dem. Stäng sedan spelenheterna 
och för ihop dem som bild 3 visar.

BILD 3
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MARINEFLÅTEN

 HANGARSKIP – 5 HULL

 SLAGSKIP – 4 HULL JAPANSK DESTROYER – 3 HULL

AMERIKANSK DESTROYER – 3 HULL OPPBLÅSBAR BÅT – 2 HULL

ROMFLÅTEN 

 FLAGGSKIP – 5 HULL

KRAFTVÅPENFARTØY – 4 HULL RØD STORMSTINGER – 3HULL

BLÅ SKJÆRESTINGER – 3 HULL LITE ANGREPSSKIP – 2 HULL

INNHOLD
• 2 spillenheter • 5 marineskip  • 5 romskip 
• 24 marinekort  • 24 romkort • Røde TREFF-pinner  
• Hvite BOM-pinner • Referansekort

DITT OPPDRAG

Senk motstanderens fl åte på fem skip før dine 
blir senket.

FØRSTE GANG DERE 

SPILLER

1.   Åpne spillenhetene som vist i fi gur 1. Trekk ut 
skuffene, og ta ut spilldelene.  

2.  Ta de ti skipene forsiktig ut av plastrammene. 
Bruk om nødvendig en fi l eller sandpapir for å 
fjerne overfl ødig plast. Kast alt avfall. SKUFF

FIGUR 1

EN TITT PÅ SKIPENE
I dette spillet kjemper romfl åten og marinefl åten et avgjørende slag om Jorden. Hver spiller kontrollerer en 
fl åte på fem skip basert på fi lmen BATTLESHIP. Dette er skipene i fl åtene.

KLASSISK BATTLESHIP

Klargjøring

1.  Velg side – marinen eller rommet. Ta deretter en spillenhet (blå for marinespilleren og rød for romspilleren), 
åpne den, og sitt vendt mot motstanderen.  

2.   Plasser ut de fem skipene dine i hemmelighet på havgitteret ditt ved å trykke tappene deres ned i hullene. 
Se fi gur 2.

3.  Du kan plassere skipene loddrett eller vannrett, men ikke på skrå. Skipene kan gå ut over kanten på gitteret 
eller overlappe med andre skip, men pass på at hvert målhull i skipet ditt har sine egne koordinater. 

4.  Trekk ut skuffene, og sørg for at du har nok av røde og hvite pinner i skuffen. 
De to kortbunkene skal ikke være med i spillet.
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FIGUR 2

MÅLGITTER MÅLGITTER

MARINESKIP 
PÅ HAVGITTER

MARINESPILLERENS SPILLENHET

ROMSKIP 
PÅ HAVGITTER

ROMSPILLERENS SPILLENHET

Slik spiller dere
Bestem hvem som skal begynne. Du og motstanderen roper så ut ett skudd etter tur og prøver å treffe 
hverandres skip. Når du roper ut et skudd, velger du koordinatene til et punkt på målgitteret ditt og roper 
dem ut med bokstav og tall (for eksempel: “B-2”).
•   Treff! Hvis skuddet ditt treffer et av fi endens skip, melder motstanderen et treff, men avslører ikke hvilket 

skip som ble truffet. Marker treffet ved å trykke og vri en rød pinne inn i hullet i målgitteret ditt. Motstanderen 
plasserer en rød pinne i hullet i skipet sitt. 

•   Bom! Hvis skuddet ditt ikke treffer et av fi endens skip, melder motstanderen en bom. Trykk og vri en hvit pinne 
inn i hullet i målgitteret ditt. Motstanderen trenger ikke å markere en bom på sitt gitter.

Senke et skip: Når det siste hullet i et av skipene dine er markert med en rød pinne, er dette skipet senket. 
Fortell motstanderen hvilket skip som ble senket (for eksempel: “Du senket slagskipet mitt!”).

Slik vinner du
Hvis du senker motstanderens fl åte før hun eller han senker din, vinner du spillet og hersker 
over havet!

Salvespillet

I denne varianten av spillet har du like mange skudd under din tur som antallet fl ytende skip i fl åten din. 
Reglene er de samme bortsett fra dette:

•  Hver av dere starter med fem skudd (ett for hvert skip i fl åten). Avfyr ett om gangen. Marker treff og bom 
som i det klassiske spillet.

•   Hver gang et av skipene dine blir senket, mister du ett skudd under neste tur. Fortsett å spille til en av 
spillerne vinner.

SPESIALOPPDRAGSSPILLET (GRUNNVERSJON)

I dette spillet benytter du strategien for å lete etter og senke skip som i det klassiske spillet, og fi lmbaserte kort 
som gir ekstra ildkraft, gjør spillet enda mer spennende. Målet er selvfølelig det samme: Senk motstanderens 
fl åte, og vinn! 

Klargjøring
1.  Klargjør spillet som for den klassiske varianten. Marinespilleren tar den blå kortbunken, og romspilleren tar 

den røde kortbunken. 

2.  Bland kortbunken din, og plasser kortene med forsiden ned i skuffen.

Slik spiller dere
Når det er din tur, trekker du et kort fra bunken din, følger instruksjonene på dette og legger det deretter med 
forsiden opp i en kastebunke ved siden av skuffen. (Hvis bunken tar slutt, blander du bare kastebunken og 
lager en ny trekkebunke.) Dermed er turen din slutt.  

INSTRUKSJONER PÅ KORT
 Skyt ett skudd: Rop ut et skudd, og marker det som i det klassiske spillet. 

Skyt to skudd: Rop ut et skudd, og marker det som i det klassiske spillet. Gjør det deretter én gang til.

  Skyt tre skudd: Rop ut et skudd, og marker det som i det klassiske spillet. Gjør det deretter to 
ganger til.

  Kommandotårn: Legg dette kortet med forsiden opp ved siden av spillenheten din. Trekk deretter ett 
kort til, og følg instruksjonene på det.

Hvis du trekker alle fi re kommandotårnkortene dine før motstanderen trekker alle sine fi re, får du en svært 
spesiell kraft: I resten av spillet vil hvert av treffene dine senke skipet øyeblikkelig! Når du får et treff, må 
motstanderen avsløre alle de gjenværende koordinatene til dette skipet. Marker treffene slik du ville gjort i 
det klassiske spillet. Skipet senkes øyeblikkelig.

Hvis du trekker et kommandotårnkort etter at motstanderen har trukket sine fi re, legger du det bort. Så skyter 
du én gang ved å rope ut og markere et skudd som i det klassiske spillet.

Skyt og trekk: Rop ut et skudd, og marker det. Trekk deretter ett kort til, og følg instruksjonene på dette.

  Vis: Motstanderen må avsløre koordinatene til et punkt som ikke er truffet, på et skip hun eller han 
velger. Marker dem som et treff.

  Radskudd: Hvis slagskipet ditt (eller kraftvåpenfartøyet) fremdeles fl yter, velger du en radbokstav og 
roper ut et skudd for hver av koordinatene i denne raden. Marker treff og bom. Hvis slagskipet ditt 
(eller kraftvåpenfartøyet) er blitt senket, roper du ut bare ett skudd.

  Kolonneskudd: Hvis hangarskipet ditt (eller fl aggskipet) fremdeles fl yter, velger du et kolonnetall og 
roper ut et skudd for hver av koordinatene i denne kolonnen. Hvis hangarskipet ditt (eller fl aggskipet) 
er blitt senket, roper du ut bare ett skudd.

 Radskanning: Velg en radbokstav. Motstanderen oppgir antall koordinater med skip på i denne raden, 
men hun eller han avslører ikke hvor de er. Ikke skyt under denne turen.

  Salve: Legg dette kortet med forsiden opp ved siden av gitteret ditt, og la det ligge der. Hver gang du 
trekker et kort som sier at du skal skyte én gang, kan du avfyre like mange skudd som du har skip. 
Du mister denne kraften når et av skipene dine blir senket. Kast kortet når dette skjer.

A

A

SPESIALOPPDRAGSSPILLET (AVANSERT)

Dette spillet er som grunnversjonen av spesialoppdragsspillet, bortsett fra at du i stedet for å trekke et 
kort under hver tur, spiller med kort på hånden.

Klargjøring

1.   Klargjør spillet som for den klassiske varianten. Marinespilleren tar den blå kortbunken, og romspilleren 
tar den røde kortbunken.

2.  Bland kortbunken din, og plasser kortene med forsiden ned i nærheten.

3.   Trekk en hånd på fem kort, og se på dem i hemmelighet.  
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Slik spiller dere
Når det er din tur, utfører du én av handlingene nedenfor. Dermed er turen din over.
•  Trekk to kort fra bunken din, og ha dem på hånden – eller
•   trekk ett kort, spill deretter et av kortene du har på hånden, og følg instruksjonene på dette – eller
• spill to av kortene du har på hånden, og følg instruksjonene på disse.

Instruksjonene på kortene er de samme som i spesialoppdragsspillet. Når du har spilt et kort, legger du det i 
kastebunken ved siden av bunken din.

Kortgrense: Du kan aldri ha mer enn 10 kort på hånden ved slutten av turen din.

OPPBEVARING

Ferdig med å spille for denne gangen? Oppbevaringen er enkel: 
Bare plasser skipene i hullene på sidene av havgitteret. 
Legg pinnene og kortbunkene i skuffene, og lukk disse. 
Lukk deretter spillenhetene, og sett dem sammen som vist i fi gur 3.

FIGUR 3

22 33
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SKAL SAMLES AF EN VOKSEN

MARINEFLÅDEN

 HANGARSKIB – 5 HULLER

 SLAGSKIB – 4 HULLER JAPANSK DESTROYER – 3 HULLER

AMERIKANSK DESTROYER – 3 HULLER GUMMIBÅD – 2 HULLER

RUMFLÅDEN

 FLAGSKIB – 5 HULLER

SVÆRT KRIGSSKIB – 4 HULLER RØDT STORMSKIB – 3 HULLER

BLÅT FLÆNSERSKIB – 3 HULLER LILLE STORMSKIB – 2 HULLER

INDHOLD
• 2 spilenheder • 5 fl ådeskibe • 5 rumskibe 
• 24 marinekort • 24 rumkort • Røde FULDTRÆFFER-pinde 
• Hvide FORBIER-pinde • Referencekort

DIN MISSION

Sænk din modstanders fl åde på 
5 skibe, før han sænker din.

FØRSTE GANG DU SPILLER

1.   Åbn de 2 spilenheder som vist i fi gur 1. 
Skub opbevaringsbakkerne ud, og fjern spildelene.  

2.   Fjern forsigtigt de 10 skibe fra deres plastikrammer. 
Brug eventuelt en neglefi l eller sandpapir til at fjerne 
overskydende plastik fra skibene. Smid alt overskydende 
materiale ud.

OPBEVARINGSBAKKE FIGUR 1

LAD OS SE PÅ SKIBENE
I dette spil udkæmper rumvæsenernes fl åde og menneskernes fl åde en skæbnesvanger kamp om Jorden. 
Hver spiller styrer en fl åde på 5 skibe, der er baseret på BATTLESHIP-fi lmen. Her er et overblik over, hvilke 
skibe der er i hver fl åde.

KLASSISK BATTLESHIP

Opsætning

1.  Vælg side – mennesker eller rumvæsener. Tag derefter en spilenhed (blå til menneskerne, rød til 
rumvæsenerne), åbn den, og sæt dig over for din modstander.  

2.   Placér i hemmelighed dine 5 skibe på dit havgitter ved at trykke skibene på plads i hullerne. Se fi gur 2.

3.  Du kan placere skibe lodret eller vandret, men ikke diagonalt. Skibe må godt gå ud over kanten af gitteret 
eller overlappe andre skibe – bare sørg for, at hvert hul i skibet har sit eget koordinat. 

4.  Skub opbevaringsbakkerne ud, og sørg for, at du har nok røde og hvide pinde i din bakke. Tag de 2 sæt 
kort ud af spillet.




