
Krigslive XVIII - Simple regler
Dette er de simple regler til Krigslive XVII. Disse regler er et subset af de

udvidede regler og vi forventer at alle spillere har læst dem.

•I er en enhed, i skal ligne en enhed. Samme bevæbning, samme rustningsklasse,
ensartet beklædning.
•I skal kæmpe formationskamp. ”En enhed er i formation når hvert medlem med sin
udstrakte hånd arm kan nå mindst 1 andet medlem i enheden på skulderen”. Hvis
formation ikke bliver straks genoprettet ved brud, er enheden nedkæmpet.
•Man skal kunne trække en ubrudt linje af enhedsmedlemmer i formation til enhedens
banner. Bliver en enhed delt i 2, er den del der ikke er sammen med banneret, nedkæmpet.
•”Ingen spyd bag skjolde”. En enhed må ikke blande våben. To enheder med forskellige
våben må ikke blande sig.
•En almindelig enhed har minimum 12 kombattanter. En krigsmaskine enhed har
minimum 3. Kan i ikke stille 12 mand til scenariet, så skriv til arrangørerne.
•”Fem er nok”. Har man nedkæmpet en enhed og står 5 mand tilbage, må man gerne
fortsætte i slaget. Er man færre end 5 er ens morale knækket og man er nedkæmpet. Man
må gerne kæmpe til sidste mand i en kamp, og man må gerne fortsætte i kamp mod en
anden enhed, selvom man er færre end 5, hvis den kamp er lige ved siden af.
•Lad være at slå i hovedet, hals, hænder, fødder eller skridtet. Lad være at presse
modstandere ud i farligt terræn. Lad være at skubbe til folk med skjolde.
•Slag på arm eller ben tager 1 HP, slag i brystet tager 3 HP. Alle i en enhed har samme
mængde HP. Din enhedsleder fortæller dig hvor mange HP du har. Du skal selv tælle dine
HP.
•1 krudtvåbensalve tager 1 HP, en kanonkugle tager 2 HP. Bliver du ramt direkte af en
kanonkugle som den første er du død.
•Hvis du er del af en nærkampsenhed, kan du ikke miste dit sidste HP fra et
afstandsvåben. Medmindre du er den første der bliver ramt af en kanonkugle, så er du død.
•Når du dør, træk dig ud, gå væk fra slaget og sæt dig ned. Så vi kan se at du er død.
•”Frys/freeze”. Hvis nogen i en kamp råber ”frys” eller ”freeze”, så skal ordren gentages og
alle træder et skridt tilbage. Situationen løses, og kampen genoptages. Dette er en
sikkerhedsmekanisme.
•”Vi overgiver os”. Hvis nogen fra en enhed råber ”vi overgiver os” skal kampen indstilles
fra begge parter og den enhed er nedkæmpet. Dette er en sikkerheds mekanisme.
•Hvad din general/kampgruppeleder/enhedsleder fortæller dig om genoplivning, palisader,
fælder eller tilenske ryttere, skal du lytte til
•Lyt til din enhedsleder, når de fortæller dig de regler der gælder for dit våben, og de krav der
gælder for jeres rustningsklasse.
•Din enhedleder bestemmer over dig. Din kampgruppeleder bestemmer over enhedslederne
i kampgruppen. Din general (+stab) bestemmer over kampgruppelederne. Arrangørerne og
deres forlængede arm, de frivillige, bestemmer over alle.
•Hvis du har en klage over en anden enhed, angående deres kampspil, så skal den tages op
igennem det militære hierarki. Dvs du skal sige det til din enhedsleder eller
kampgruppeleder, som vil tage det op med deres enhedsleder eller kampgruppeleder. Løser
dette ikke uoverensstemmelsen, tages den et niveau højere op.


