
Krigslive XVIII -
Skyggen over Kejserriget

Dette er de udvidede regler til Krigslive XVIII.
Dette dokument er primært tiltænkt enhedsledere, generaler og staben.

Ændringer ift. Krigslive XVI:
- Generelt har vi fjernet alle regler for bueskytter og pionerer, fordi vi har ingen af disse

grupper færdig tilmeldt til Krigslive XVIII.
- 1.1Vi har tilføjet en enkelt undtagelse fra denne regel: Man må gerne som

non-kombattant del af enheden (dvs. bannerfører eller musikant) undtages fra at bære
samme rustning som resten af enheden. Det er forudsat at alle der indgår uden
rustning, ikke har andet våben end et håndvåben.

- 1.10 Vi har fjernet disse regler, fordi der spilles en øvelseslejr til Krigslive XVIII.
Felt-læger kan være et rollespilselement, i aftaler internt i jeres gruppe.

- 1.12 Vi har ændret reglerne for stabsmedlemmer til at være aftalt med arrangørerne på
forhånd. Vi har reduceret i teksten i afsnittet.

- 2.6: Vi har slettet reglerne og besluttet at regler for fælder bestemmes af
øvelsesledelsen, fordi dette er et træningslejr Krigslive.

- 6: Vi har fjernet det meste af dette afsnit og omskrevet resten.
- 7.3: Et projektil fra en krigsmaskine tager 2 HP frem for 1 HP, som ved KLXVI.
- 2.5: Vi har tilføjet følgende; Man kan lave en “For Sigmar” og ofre sig for at ens

enhed ikke tager skade fra et krigsmaskine projektil.
- 8.0: Vi har fjernet regler for pionerer, fordi ingen   pioner-enhed har færdig tilmeldt

sig. Hvis vi får en pionerenhed til KLXVI, laver vi regler for området.

Krigslive reglerne bygger på en lang tradition af Krigslive regler, hvor hver nye Krigslive
arrangører har modificeret Krigslive reglerne fra forrige Krigslive. Reglerne til Krigslive
XVI blev udformet af Paul Sinding og Hans Feilberg, korrektur af Emil Hein og billeder
af Ilja Olsen. Reglerne til Krigslive XVIII er tilrettelagt af Astrid Budolfsen og Tobias
Ritzau med inspiration fra Krigslive XVI.



Regler

Dette er reglerne til Krigslive XVIII. De er lavet med udgangspunkt i reglerne fra
Krigslive XVI. Disse regler er tiltænkt enhedsledere, kampgruppeledere og stab. En

reduceret version af reglerne, tiltænkt den almene deltager, er tilgængelig på
hjemmesiden.

Krigslive er kun sjovt for alle, hvis der er en fælles forståelse af hvad der er sjovt og hvad
der er farligt. Der vil være situationer som ikke er beskrevet i reglerne eller opstå tilfælde
hvor reglerne står i vejen for det gode rollespil. Det er derfor op til Jer som spillere at
følge og tolke reglerne påen måde så alle syntes det er sjovt og sikkert – god læsning.

1 Enheder og Formationer
Krigslive er et rollespil der sætter krig i centrum, hvor alle deltagere indgår som soldater i

et simuleret slag - typisk i Warhammer universet.
Krigslive er oprindelig inspireret af warhammer fantasy figurspil, så kernen i Krigslive er

enheder der kæmper i formation. Derfor foregår al kamp til Krigslive i enheder som deltagere
er tilmeldt på forhånd. En enhed er en gruppe af soldater, der deltager sammen til Krigslive,
og de fleste i gruppen slås sammen i kampene. Formationskamp er når en enhed holder sig
sammen og kæmper sammen i samlet flok.

Der findes 2 typer enheder; almindelige og krigsmaskiner. Alle enheder skal kæmpe i
formation og følge reglerne nedenfor, medmindre andet er specificeret i deres beskrivelser
(f.eks. arbejdende pionere eller krigsmaskiner).

En almindelig enhed består af minimum 12 kombattanter (medlemmer der deltager
i kampene), og har ingen øvre grænse for størrelse. En krigsmaskine enhed består af
minimum 3 kombattanter og har ingen øvre grænse.

1.1 Armering, Bevæbning og Påklædning
Det er vigtigt at enheder ligner enheder. Enheder bør bestræbe sig på et ensartet

visuelt udtryk, i forhold til påklædning, bevæbning og pansring, så man tydeligt kan
genkende samtlige medlemmer som en del af netop dén enhed.

Alle medlemmer i en enhed har som udgangspunkt bevæbning af samme type, rustning af
samme klasse, og tøj i et ensartet visuelt indtryk. Alle i enheden skal til enhver tid leve op til
alle krav stillet til enhedens bevæbning og rustningsklasse (med nogle få undtagelser). Ud
over enhedsvåben og rustning må alle soldater frit vælge at bære et håndvåben som reserve.
Bue-, krudtvåben- og krigsmaskineenheder må derudover også bære fægteskjold i reserve.
(Se afsnit 4 til 6)

Der er enkelte undtagelse fra rustningsklasse og bevæbning:



- Man må gerne som bannerfører eller musikant undtages fra at bære samme rustning
som resten af enheden. Det er forudsat at de ikke har andet våben end et håndvåben.

- Enhedslederen må godt have en alternativ bevæbning i form af et tohåndsvåben.

1.2 Formationskamp
Formationskamp er når en enhed holder sig sammen og kæmper sammen i samlet flok.

En god tommelfingerregel for formation er at “enhed er i formation når hvert medlem
med sin udstrakte arm kan nå mindst et andet medlem i enheden på skulderen”.

Banneret definerer enheden, det vil sige at der skal kunne trækkes en ubrudt linje
af enhedsmedlemmer i formationen til banneret. Hvis formationen brydes skal enhedens
medlemmer straks genoprette denne. Hvis formationen bliver brudt, og ikke straks
genoprettes, er det kun de medlemmer af enheden som er i formation med banneret, der må
kæmpe videre. Medlemmer der ikke umiddelbart er i stand til at komme tilbage i formationen
er nedkæmpet. En formation behøves ikke være en firkant.

1.3 Styrke i enhed
Krigslive er bygget op omkring enheder i formation, men det betyder ikke at alle

medlemmer af en enhed på alle tidspunkter skal være i formation.
F.eks. kan udløbere udsendes til rekognoscering og kommunikation. Dog gælder det, at

hvis udløbere engageres af en fjendtlig enhed i formation, så er de øjeblikkeligt nedkæmpet
uanset antal, HP eller andre omstændigheder. En enhed i formation vinder altså altid overfor
personer ude af formation.

Udløbere kan ikke udsendes eller gen-tilslutte sig enheden, hvis enheden er engageret (se
afsnit 2). Hvis en enhed nedkæmpes, er dens udløbere principielt set også nedkæmpet,
selvom de ikke er klar over det.

1.4 ”Fem er nok”
En regulær enhed til Krigslive XVIII er fuldtallig når de er 12. Hvis en enhed gennem

kamp har lidt så mange tab, at der er færre end 5 medlemmer tilbage når enheden ikke
længere er engageret, er dens morale knækket og enheden nedkæmpet. For regimenter der er
engageret er det fuldt ud tilladt at kæmpe til sidste medlem. Reglen først træder i kraft i det
øjeblik enheden ikke længere er engageret.

En enhed er ikke længere engageret, hvis den skal bevæge sig mere end et par meter, for
igen at være i nærkamp med en fjendtlig enhed.

1.5 Genoplivning
Genoplivning af enheder er forskelligt fra slag til slag og Krigslive til Krigslive. I nogle

situationer vil der være genoplivning efter kampen er overstået, og i andre situationer kan
enheder genoplives mange gange, før kampen stopper. Til Krigslive XVIII, hvor vi spiller en
øvelseslejr, vil generalstaben briefe enhederne og deres ledere om de specifikke regler, for det
forestående slag inden dets begyndelse.

Ved genoplivning genvinder alle medlemmer af enheden deres HP - og bue-, krudtvåbens
og krigsmaskineenehder genopfylder deres ammunition.



1.6 Banner
Enheder skal have et banner i enheden, og det medlem der bære banneret benævnes

bannerbærer. Banneret skal bæres i hænderne, og må ikke monteres på ryggen eller lignende.
Banneret definerer enheden, det vil sige at der skal kunne trækkes en ubrudt linje af
enhedsmedlemmer i formationen til banneret. Hvis formationen bliver brudt er det kun de
medlemmer af enheden som er i formation med banneret, der må kæmpe videre. Resten skal
forsøge at gendanne formation med banneret.

1.7 Bannerbærer
Bannerbærerens opgave er at bære enhedens banner.
Hvis bannerbæreren nedkæmpes, skal denne umiddelbart overdrage banneret til et andet

medlem af enheden. Kan banneret ikke overdrages øjeblikkeligt, er det faldet, og enheden
nedkæmpet.

1.8 Enhedsleder
Enheder skal have en enhedsleder. Enhedslederen fungerer som hærledelsens in-game

kontakt til enheden. Enhedslederen kan godt fungere som bannerfører. Enhedslederen må
godt have en alternativ bevæbning i form af et tohåndsvåben.

1.9 Musikanter
Enheder kan udnævne et medlem til musikant, hvis formål er at styrke moralen.

Musikanten skal spille på et instrument i kamp og må ikke kæmpe medmindre musikanten er
sidste overlevende sammen med banneret. Har en enhed en musikant i sig ved slagets start
giver det 1 Helbreds point (HP) yderligere til alle i enheden. Det ekstra HP er permanent og
forsvinder ikke selv om musikanten nedkæmpes.

1.10 Feltlæge
Enheder kan udnævne et medlem til feltlæge. Til Krigslive XVIII spiller vi en øvelseslejr,

så feltlæger har ingen regel-teknisk funktion, men i må gerne tage dem med som et
rollespilselement. Til Krigslive XVIII, vil generalerne eller deres stab briefe om det inden et
slag,hvis feltlæger kommer til at spille en regel-teknisk rolle, til det pågældende slag.

1.11 Én soldat, flere hatte
En enhed skal indeholde en enhedsleder og bannerbærer. Den kan også godt indeholde en

musikant og en feltlæge. Den samme person må gerne besidde flere af rollerne, såfremt det
giver mening - men intentionen er at de skal spredes ud på enheden.

1.12 Noget om helte og non-kombattanter
Krigslive handler om enheder og formationskamp, men ikke desto mindre vil der stadig

være karakterer som ikke hører fast til nogen enheder: stabsmedlemmer og
kampgruppeledere. Disse kan tilslutte sig enheder i felten. De nærmere retningslinjer
koordineres med de relevante deltagere.

Enheder kan medbringe non-kombattanter til slagmarken; feltpræster, soldater der er
vandbærere, eller lignende. De må gerne følge med enhederne ud på slagmarken og skal
fjerne sig når fjenden nærmer sig.



2 Kamp
Kamp foregår på en af to måder – enten i nærkamp eller med afstandsvåben. Hvis en, to eller flere
indbyrdes fjendtlige enheder er i nærkamp eller få meter fra hinanden, betegnes de som at
være engageret.

2.1 Helbredspoint (HP)
Hver enhed tildeles et antal helbredspoint (HP), der er tildelt ud fra mængden af rustning,

om enheden har en musikant og/eller om de bærer tohåndsvåben. Alle medlemmer af
enheden har det antal HP, som enheden er blevet tildelt, uanset variationer i personlige
rustningsdele eller beklædning.

2.2 Nedkæmpning
Når et medlem af en enhed når 0 HP, er denne nedkæmpet. Nedkæmpede personer skal

omgående bevæge sig væk fra nærkamp og sætte sig ned et sted hvor de ikke står i
vejen for kæmpende enheder, eller skaber forvirring om hvilke enheder der er
nedkæmpet og ikke. Nedkæmpede personer må ikke på nogen måde blande sig i kamp
eller deltage i andre in-game opgaver. Det er vigtigt at nedkæmpede personer tydeligt viser,
at de ikke er kampdygtige, f.eks. ved at sætte sig ned på behørig afstand, eller lægge deres
våben. Når alle medlemmer af en enhed er nedkæmpet, er enheden som helhed nedkæmpet.

2.3 Træfzoner
Når man bliver ramt af et nærkampsvåben mister man et antal HP, afhængigt af hvor på

kroppen man rammes. Kroppen har 3 forskellige træfzoner.

Torso:

• Fra hoftekammen (der hvor bæltet normalt sidder) og op til halsen. Gælder også ryggen.
• Slag mod torso fjerner 3 HP.

Arme & Ben:

• Arme: Fra håndledet, til og med skulderen.
• Ben: Fra anklen op til hoftekammen, bagdelen inklusiv.
• Slag mod arme og ben fjerner 1 HP.

Forbudte zoner:
• Slag mod hoved (inkl. hals), skridt, hænder og fødder er ikke tilladt, og fjerner ikke HP.
• Der må ikke aktivt pareres med nogle af disse kropsdele.



Diagram over træfzoner

2.4 Skade fra afstandsvåben
Afstandsvåben (krudtvåben, kanoner og buer) rammer hele enheden, og fjerner HP fra

samtlige medlemmer af enheden. Krudtvåben og buer fjerner 1 HP og krigsmaskiner fjerner 2
HP. Derfor skal disse altid skyde i salver mod en enkelt enhed. De tre typer enheder, har dog
variationer, beskrevet herunder (se også afsnit 5). Skade fra afstandsvåben kan aldrig
nedkæmpe en nærkampsenhed, men derimod kun reducere denne til ét HP - det sidste
skal tages i nærkamp. Medlemmer af skytteenheder kan godt nedkæmpes på afstand.

Enheder der rammes af afstandsvåben skal spille på at de bliver ramt, så den enhed der
beskyder dem kan se, om de rammer.

Krudtvåben: Peger en krudtvåbensenhed på en enhed, og affyrer en salve er enheden
ramt. En salve kan kun ramme én enhed. Hvis der er tvivl om hvorvidt enheden er ramt eller
ej, er det enhedslederen i den beskudte enhed der træffer den endelige beslutning. En salve fra
krudtvåben tager 1 HP fra den beskudte enhed.

Buer: Ingen bueskytte-enheder er tilmeldt Krigslive XVIII.
Krigsmaskiner: Projektiler fra krigsmaskiner tæller som ramt hvis projektilet enten

rammer enheden direkte, bouncer eller triller ind på enheden. En enhed er ramt af projektiler
fra krigsmaskiner, selv hvis den går gennem enhedens linje, uden at ramme et medlem af
enheden. Krigsmaskiner tager 2 HP fra den beskudte enhed.

Den første person i enheden der rammes af projektilet dør med det samme. Dette gælder
kun krigsmaskiner der skyder 1 projektil afsted af gangen. Det er tilladt at lave en “For



Sigmar” ved at løbe frem ca. 2 meter foran sin enhed og blokere projektilet med sin krop og
ofre sig for sin enhed. Den der laver en “For Sigmar” dør uden mulighed for at blive
genoplivet, men enheden tager ingen skade.

2.5 Kamp gennem enheder

Enheder må ikke slås over, mellem eller gennem andre enheder. Således må eksempelvis
et spydregiment ikke kæmpe fra bag et skjoldregiment. Dette gælder også enheder med
afstandsvåben, og krigsmaskiner, som ikke må skyde over andre enheder for at træffe en
bagvedliggende enhed.

2.6 Fælder & Palisader
Formålet med fælder, palisader og tilenske ryttere er at modificere terrænet der kæmpes i.

Typisk opsættes de af pioner-enheder. Pt. er ingen pionerenheder færdig tilmeldt Krigslive
XVIII. Nærmere regler for pionere og deres virke, vil blive udarbejdet, skulle dette ændre sig.
Bliver palisader eller fælder anvendt til Krigslive XVIII, vil reglerne for disse briefes
forinden et slag af generalerne eller generalstaben.

3 Sikkerhed i kamp
3.1 Fysisk kontakt

Al fysisk kontakt med modstandere i kamp er forbudt. Det er ydermere ikke tilladt at slå
imod skridtet, hovedet (inkl. hals), hænderne eller fødderne. Det er i orden at placere sig i
nærheden af terræn, som er vanskeligt for fjenden at passere. Det er derimod ikke tilladt at
skubbe eller tvinge fjenden ud i farligt terræn. Det er ikke tilladt at udkæmpe slag i lejrene af
sikkerhedsårsager. Fysisk magtanvendelse udenfor kamp er strengt forbudt uden eksplicit
forudgående aftale med modparten.

3.2 Frys
Hvis et medlem af en enhed råber ”Frys”/ ”Freeze”skal alle medlemmer af enheden og

dens modstandere straks gentage kommandoen, stoppe kampen og tage et par skrid baggud,
for dernæst finde ud af hvorfor der blev råbt frys. Når problemet er løst, kan kampen atter
fortsætte.

Dette er en sikkerhedsregel der giver enheder en mulighed for at stoppe en situation der
er ved at blive farlig, uden den nødvendigvis er det endnu. Det er ikke tilladt at ignorere en
frys-ordre.

3.3 Vi overgiver os!
Hvis noget medlem af en enhed råber ”Vi overgiver os”/”We surrender”, så skal enheden

og dens modstandere straks videregive denne besked til hinanden og øjeblikkeligt stoppe
kampen, ligemeget hvad. Dette er begge enheders ansvar. Den enhed der overgiver sig er
nedkæmpet.

Dette er en sikkerhedsregel, der giver enheder et stopord. Man kan ikke vælge at ignorere
en overgivelse.

3.4 Våbensikkerhed
Våben skal være sikre at kæmpe med, dvs. være forsvarligt polstret og stiksikrede hvis

relevant. Det vil til Krigslive ikke være tilladt at anvende våben der ikke lever op til



sikkerhedskravene. Bemærk at nogle våben har specifikke krav til polstring og udformning,
se afsnit 5.

3.5 Våbenbrug
Kamp med hellebarder, spyd og tohåndsvåben skal altid foretages med to hænder på

våbnet. Det er ikke tilladt at tage fat i modstanderens våben eller skjold med hænderne. Det er
tilladt at ”kroge” fjendens våben eller skjold med sit eget våben og trække eller skubbe for at
forhindre modstanderen i at bruge våben eller skjold. Det er forbudt at slå og skubbe
modstandere med skjolde, uanset polstring og udformning.

3.6 Rustningssikkerhed
Rustning skal være i en sådan stand, at der ikke er risiko for at komme til skade ved at

bære den eller slå på den. Det betyder at metalrustning ikke må have skarpe eller uslebne
kanter. Ligeledes er spidse nitter også forbudte.

Pladehandsker må gerne anvendes, men skal i særlig grad være fri for skarpe kanter og
andre spidser, og skal derudover bruges forsvarligt.

3.7 Krigsmaskiner
Krigsmaskinerne til krigslive anvender forskellige mekanismer til at affyre deres

projektiler, herunder trykluft, brændbare gasser og andet. Disse mekanismer har potentialet til
at være farlige, hvis beskadiget eller anvendt forkert. Alle deltagere skal derfor være ekstra
opmærksomme på sikkerhed omkring krigsmaskiner, og lytte efter hvad krigsmaskinens
mandskab siger - selvom det er deres fjender. Det er derudover strengt forbudt at betjene
krigsmaskiner uden tilladelse og vejledning fra dens mandskab.

3.8 Brug din fornuft
De ovenstående regler for sikkerhed dækker typiske situationer til krigslive. Det

forventes ud over dette, at alle deltagere og arrangører opfører sig fornuftigt både i og
udenfor kamp, og passer på hinanden.

4 Våben og rustningstyper
En enhed er defineret ud fra dens bevæbning og mængden af rustning. En enhed må tilmelde sig

med to forskellige våbenkombinationer, og kan skifte mellem dem gennem spillet. Enheder må
skifte mellem deres to våbenkombinationer når de marcherer ud fra generalens forpost. Alle i
enheden skal bære samme bevæbning, bortset fra enhedsleder, bannerfører og musikant.
Enhedsleder må alternativt bære et tohåndsvåben (se afsnit 1.8). Tilladte våbenkombinationer og
rustningsklasser er:



4.1 Våbenkombinationer
• Håndvåben

• Håndvåben og Skjold

• Håndvåben og Fægteskjold

• To håndvåben

• Tohåndsvåben

• Hellebard

4.2 Rustningsklasser (HP)
• Ingen rustning (0 ekstra HP)

• Let (2 ekstra HP)

• Medium (4 ekstra HP)

• Tung (6 ekstra HP)

• Panseret rustning (9 ekstra HP)

• Fuld panseret rustning (11 ekstra
HP)

• Spyd

• Bue & Pil

• Krudtvåben (Gevær/Pistol)

Alle enheder må bære reservebevæbning i form af ét håndvåben, hvis de ønsker. Bue-,
krudtvåben og krigsmaskineenheder, må også bære fægteskjold sammen med deres
reservehåndvåben. Ud de enheder som det ovenstående gør muligt, kan man tilmelde sig som en
krigsmaskine- eller pionerernhed. Se mere om det i afsnit 7 og 8.

5 Våbentyper
I afsnit 4 beskrives de forskellige mulige kombinationer af våben og rustning. Nedenfor

specificeres de specifikke regler for hvert enkelt våben og skjold. Ud over de specifikke regler
nedenfor skal alle våben være sikre at kæmpe med, dvs. være forsvarligt polstret og stiksikrede hvis
relevant. Det vil til Krigslive ikke være tilladt at anvende våben der ikke lever op til
sikkerhedskravene.

Håndvåben
• Sværd, hamre, økser, køller o. lign., der

kan svinges i en hånd.

• Den totale længde på håndvåbnet må ikke
overskride 110 cm.

• Der må slås og stikkes med håndvåben,
som typen byder.

5.1 Tohåndsvåben
• Store sværd, økser, køller o.lign, der skal

svinges med to hænder.

• Der må ikke stikkes med tohåndsvåben,
medmindre disse er sværd (og dette i
øvrigt er sikkert).

• Deltageren skal altid have begge hænder
på tohåndsvåbenet, når der kæmpes.

• Tohåndsvåben er mellem 110 cm og 180
cm lange.



• I enheder hvor alle bruger Tohåndsvåben
har hvert medlem +2 HP.

5.2 Hellebard
• Stagevåben, der kan bruges til både at slå

og stikke med.

• Deltageren skal altid have begge hænder
på hellebarden, når der kæmpes.

• Hellebarder er mellem 180 cm og 250 cm
lange.

• Våbnet skal polstres forsvarligt fra
hellebardhovedet og mindst 50 cm ned.

5.3 Spyd
• Stagevåben der kun må stikkes med.

• Deltageren skal altid have begge hænder
på spyddet, når der kæmpes.

• Spyd er mellem 200 cm og 300 cm lange.

• Våbnet skal polstres forsvarligt fra
spydhovedet og mindst 30 cm ned.

5.4 Skjold
• Der er to typer af skjolde: rundskjolde og

dråbeformede/rektangulære skjolde.

• Rundskjolde er runde med en max
diameter på 70 cm.

• Andre skjolde er max 90 cm høje og 60
cm brede, på det hhv. højeste/bredeste
sted.

• Alle skjolde skal være polstret forsvarligt
rundt langs hele kanten.

• Skjoldbuler må gerne være af metal, men
må ikke være spidse.

5.5 Fægteskjold (Buckler)
• Der er to typer af fægteskjolde; runde og

dråbeformede/rektangulære fægteskjolde.

• Runde fægteskjolde må maksimalt have
en diameter på 50 cm.

• Dråbeformede fægteskjolde må maks
være 60 cm høje og 45 cm brede.

• Fægteskjolde skal være polstret forsvarligt
langs kanten.

5.6 Bue & Pil
Ingen bueskytte-enheder har tilmeldt sig
Krigslive XVIII.

5.7 Krudtvåben
• Krudtvåben simuleres vha. atrapper. Der

kan være tale om pistoler eller geværer af
diverse former.

• Våbnet skal kunne afgive en løs ladning,
f.eks. hundeprop, eller på anden måde
give effekt, som simulerer et rigtig våben.
Det er strengt forbudt at anvende
hjemmelavede ladninger.

• Der må ikke skydes mod enheder, som er
engageret i nærkamp.

• Der kan ikke skydes igennem andre
enheder for at ramme bagvedliggende
mål.

• Krudtvåben skal skyde i salver mod
samme mål. Det vil sige at alle skytter
sigter mod samme mål og skyder
samtidigt.

• Målet skal beskydes, så ingen i den
beskudte enhed er i tvivl om at de bliver
beskudt, hvilket betyder at forhold som
terræn begrænser våbnets rækkevidde

• Når der er afgivet en salve skal der lades,
dette tager den tid det rent praktisk tager
for hele enheden at være klar.

• Der må ikke konstrueres magasiner der
gør det muligt at lade hurtigere, herunder
de klassiske ”kranse”af knaldhætter. Det
er derimod tilladt at bygge våben der kan
skyde hurtigere, i form af f.eks. repeater



handguns og tilsvarende eksempler fra
fiktionen.

• Krudtvåbensenheder har et antal salver
svarende til halvdelen af dens antal
medlemmer rundet ned.

• Krudtvåbensenheder genopfylder deres
ammunition når de genopliver ved
generalens forpost.

6 Rustningsklasser
Enheder har forskellige antal HP efter hvilken rustningsklasse de tilhører. Man optjener som

enhed HP fra rustning ved at dække forskellige dele af kroppen.
Udgangspunktet for rustningsreglerne og rustningsklasserne til Krigslive XVIII er at visuelt

differencere forskellige rustningsklasser. Især imellem Let og Medium, da 80% af enhederne til
Krigslive XVIII er tilmeldt i disse 2 rustningsklasser.

Når der nedenfor skrives om rustning menes der følgende typer: Pladerustning, ringbrynje,
skælbrynje, brigandiner med metalplader og splint mail.

Hvor mange ekstra HP en rustningsklasse giver, er opsummeret i tabellen nedenfor;

Rustningsklasse Ekstra HP fra
rustningklasse

Din enheds
samlede HP
(foruden hvis i
har musikant (1
ekstra HP) eller
bærer
tohåndsvåben
(2 ekstra HP))

Krav

Ingen rustning 0 1 Du må IKKE have noget rustning på.
Slagkofte er ok.

Let 2 3 Du har en hjelm på

Medium 2 5 Du har en brystplade på og du dækker
begge dine overarme, underarme,
skulder, lår, skinneben, eller har hjelm
på.

Tung 2 7 Du har brystplade og hjelm på,og du
dækker begge dine overarme,
underarme, skulder, lår eller skinneben.

Panseret 3 10 Ingen enheder har tilmeldt sig denne
våbenklasse, så derfor er den ikke
nærmere beskrevet.

Fuld panseret 2 12 Ingen enheder har tilmeldt sig denne
våbenklasse, så derfor er den ikke
nærmere beskrevet.



6.1 Læderrustning
Læderrustning og andre former for rustning end plade og brynje er ikke i udgangspunkt forbudt

eller uønsket - men det er ikke en del af krigslives regeltekniske kerne. Hvis din enheds
rustningskoncept ikke passer i det ovenstående system, så tøv ikke med at kontakte arrangørene - så
finder vi en løsning.

6.2 Særlige rustningsgenstande
Ønsker man som enhed at bære mindre almindelige slags rustning, som ringbrynjer, bervor,

lukkede hjelme, jack-chains, ringkraver etc. så lav en aftale med arrangørerne om hvilken
rustningsklasse i ligger i. Samme gælder hvis man vil kombinere rustningsdele på en mindre
almindelig facon.

7 Krigsmaskiner
En krigsmaskineenhed udgøres af én krigsmaskine og et mandskab bestående af minimum 3

andre medlemmer. Krigsmaskinen tæller som to medlemmer af enheden, så en krigsmaskineenhed
med et mandskab på 3 og én krigsmaskine opfylder ”5 er nok”reglen.

7.1 Krigsmaskiner i formation
Hvis mandskabet bliver engageret i nærkamp skal de gå i enhedsformation (se grundreglerne),

med den betingelse, at krigsmaskinen tæller som et banner og derfor altid skal indgå i formationen.
Bliver mandskabets formation med krigsmaskinen brudt, er enheden nedkæmpet og maskinen
ødelagt. Hvis mandskabet vurderer at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at slås tæt på
krigsmaskinen skal de straks viderebringe dette til modstanderen, så kamp kan stoppes. I dette
tilfælde er krigsmaskineenheden nedkæmpet.

7.2 Frigørelse
Det er tilladt for mandskabet at have et banner hvorved de kan frigøre sig fra krigsmaskinen og

danne en enhed (evt. sammen med mandskabet fra andre krigsmaskiner). Mandskabet er nu en
enhed, og alle regler for enheder gælder, herunder ”5 er nok”og kravet om at have samme
rustningsklasse. Hvis to mandskaber med forskellige rustningsklasser slår sig sammen, tæller de
som værende i den laveste rustningsklasse som samtlige medlemmer af den sammenslåede enhed
opfylder.

Ved frigørelse kommer krigsmaskinen ud af formation med sin enhed, og er derfor nedkæmpet.
Krigsmaskinen kan ikke bruges igen før enheden igen marcherer ud fra generalens forpost. Derfor
kan mandskabet ikke frigøre sig, hvis der er under 5 levende medlemmer tilbage.

7.3 Skade og funktionalitet
Krigsmaskiner fjerner 2 HP fra hver person i den ramte enhed. Projektiler fra krigsmaskiner

tæller som at ramme en enhed hvis projektilet enten rammer den beskudte enhed direkte, eller
bouncer ogtriller. En enhed er ramt af projektiler fra krigsmaskiner, selv hvis den går gennem
enhedens linje, uden at ramme et medlem af enheden.

Krigsmaskiner har en genladningstid på 20 sekunder mellem hver salve. En krigsmaskine har et
ubegrænset antal skud per udmarch, men maksimalt et antal træffere per udmarch svarende til



halvdelen af dens antal rundet ned+ 2. Når alle træffere er blevet brugt, kan enheden genopfylde
deres ammunition ved generalens forpost.

7.4 Sikkerhed ved Krigsmaskiner
Det er indehaverne af krigsmaskinen der har ansvaret for, at den er konstrueret og betjent
forsvarligt.

Krigsmaskinerne til krigslive anvender forskellige mekanismer til at affyre deres projektiler,
herunder trykluft, brændbare gasser og andet. Disse mekanismer har potentialet til at være farlige,
hvis beskadiget eller anvendt forkert. Alle deltagere skal derfor være ekstra opmærksomme på
sikkerhed omkring krigsmaskiner, og lytte efter hvad krigsmaskinens mandskab siger - selvom det
er deres fjender. Det er derudover strengt forbudt at betjene krigsmaskiner uden tilladelse og
vejledning fra dens mandskab.

8 Pionerer
Pionerernheder er enheder der kan opsætte og nedtage palisader, fælder og ”ryttere”. Hvis

nogen har lyst til spille pionerer, så kontakt arrangørerne, ellers ser vi ingen årsag til at have regler
for pionerenheder.


