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CLASSIC

Indhold
104 brikker (Es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knægt, Dronning og Konge), to af hver brik i de 4 sæt (Klør, Ruder, Spar og Hjerter), 2 joker brikker,
4 holdere til brikkerne.

Formål
At blive den første spiller, som kommer af med alle sine brikker, og at opnå den højeste score ved at modstanderne sidder
tilbage med mange brikker.

Forberedelse
Læg alle brikkerne på bordet med forsiden nedad. Hver spiller tager en brik, og den spiller som har trukket en brik med den
højeste værdi, skal starte. Spillet fortsætter med urets retning.

Brikkerne er markeret med et symbol fra spillekort og 2 numre, Hvert sæt har sin egen farve; Spar (sort), Klør (blå), Ruder (gul)
og Hjerter (rød).

BRIKKERNE HAR FØLGENDE VÆRDI

Brikker A (Es) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J (Knægt) Q (Dronning) K (Konge)

Værdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Læg nu alle brikker tilbage på bordet og bland dem godt. Nu
skal alle deltagere trække 14 brikker, som man hver i sær
placerer i sin holder. Man arrangerer dem i sin holder enten i
grupper eller i rækker. De resterende brikker på bordet fungerer
nu som pulje.

Gruppe = Et sæt med enten 3 eller 4 brikker med samme
værdi, men i forskellig farve.

F. eks.

Række = Består af mindst 3 brikker i samme farve.

F. eks.

Sådan spiller man
Hver spiller starter efter tur med at lægge et sæt brikker ned
foran sig. Et sæt kan bestå af en gruppe eller en række eller
begge dele. Et sæt skal som min. have den totale værdi af 30
point. Hvis en spiller ikke kan det, eller vælger ikke at lægge
ned, så skal han/hun trække en brik fra puljen. Turen går nu
videre til næste deltager.

Efter første omgang kan spillerne lægge brikker til grupper eller
rækker, som allerede findes på bordet. Dette kaldes at bygge
om. Man må også bygge om på de andre spilleres sæt, men
man har ikke lov til at bygge om, før end man selv har lagt sine
første 30 point ned.

Hver deltager har et minut til at foretage sine træk eller
omrokeringer. Hvis ikke det lykkedes at arrangere sine brikker
korrekt inden for tidsfristen, så skal man som straf, tage alle
brikker på bordet, der ikke indgår i et sæt + 3 brikker fra puljen.
Disse brikker placeres i holderen.

Når man har foretaget sit træk eller omrokering, skal man sige
til, og turen går nu videre til næste spiller.

Spillet fortsætter indtil en deltager kommer af med alle sine
brikker. Nå det sker, så siger han/hun ”Rummy”. Alle de andre
deltagere tæller nu deres minuspoint sammen.

Bygge om
Spillerne kan, når de har tur, bruge brikker, som allerede ligger
på bordet, til at bygge om med. Man tager enten alle brikker i
et sæt og bruger dem til nye sæt, eller man tager blot nogle af
brikkerne. Der skal dog mindst være 3 brikker tilbage fra det
oprindelige sæt.

Alle de brikker man tager fra andre sæt, skal med det samme
anvendes i de nye sæt. Der må ikke være nogen ”løse” brikker
tilbage på bordet efter at man har bygget om.

Tilføj en eller flere brikker til en række eller gruppe

Brikker i holderen Brikker på bordet

Klør 4, 5, 6 på bordet: Spilleren Lægger Klør 3 til rækken og
Klør 8 til gruppen.

Fjern den 4. brik fra en gruppe og brug den til en ny
række

Brikker i holderen Brikker på bordet

Spilleren fjerner Klør 4 fra en gruppe og lægger 3, 4, 5, 6 ned
som en række.

Bemærk at Es gælder altid som det laveste nummer (1) og kan ikke følge efter Konge (13).



Føj en 4. brik til en række og fjern en anden brik fra
samme sæt og dan en ny række

Brikker i holderen Brikker på bordet

Spilleren lægger Klør knægt til rækken og bruger Klør 8 til en
ny gruppe.

Bygge om på en række

Brikker i holderen Brikker på bordet

Spilleren opdeler rækken og benytter hjerter 6 til at lave en ny
række.

Kombineret ombygning

Brikker i holderen Brikker på bordet

Spilleren lægger Klør Es fra holderen sammen med Ruder Es
fra rækken og Hjerter Es fra gruppen – og danner en ny gruppe.

Udvidet ombygning

Brikker i holderen Brikker på bordet

Spilleren flytter om på de tre rækker og bruger Spar 10 og Klør
5 fra holderen til at danne tre grupper og en række.

Point
Den deltager, som først får ”Rummy”, får tildelt point efter den
samlede værdi af de brikker, som modstanderne har tilbage i
deres holdere. De andre spillere få tildelt minus point svarende
til de brikker, som de har tilbage i deres egen holder. Husk en
joker giver minus 30 point.

Man kan hurtigt se, om pointene stemmer, da summen af
positive point i hver runde og i slutresultatet skal være lig med
summen af negative point.

I sjældne tilfælde, hvor alle brikker bliver brugt uden at nogen
har opnået ”Rummy”, så er det den spiller, som har den laveste
værdi i sin holder der vinder. Modspillerne trækker nu vinderens
værdi fra totalen af brikker i deres egen holder og noterer
resultatet som minuspoint. Vinderen noterer summen af
modspillernes minuspoint som pluspoint.

Jokere
Spillet har 2 jokerbrikker. En joker kan erstatte en hvilken som
helst brik uanset nummer eller kulør. Bruger man en joker i det
første sæt, hvor man scorer 30 point, så har den samme værdi,
som den brik den erstatter.

En joker kan fjernes fra en række eller en gruppe på bordet,
hvis spilleren kan erstatte den med en brik i den farve og
nummer, som jokeren repræsenterer. Brikken skal komme fra
spillerens holder og ikke fra bordet. I en gruppe på 3 kan jokeren
erstatte en hvilken som helst af de farver som mangler.

Jokeren skal bruges i samme træk til at danne en ny gruppe
eller række med andre brikker fra spillerens holder. Man må
ikke tage en joker med mindre man har lagt sine første 30 point
ned.

En række eller en gruppe, som indeholder en joker må ikke
bygges om. Man må gerne tilføje en brik til sådanne rækker
eller grupper, men der må ikke foretages ombygning eller
fjernes brikker. Hvis man vil foretage ombygning eller fjerne en
brik, så skal jokeren først erstattes med en rigtig brik.

Hvis man sidder tilbage med en joker i holderen ved afslutningen
af et spil, så giver den 30 minus point.

Taktik
Starten på en runde kan virke sløv, men efterhånden som der
kommer flere brikker på bordet, så vil det åbne for mange
muligheder. Det kan dog i starten af spillet være en god ide, at
gemme nogle af sine brikker for at lade modstanderne åbne
spillet.

Det er ikke altid en god ide, at lægge den fjerde brik ned til en
række eller gruppe, men nøjes med at lægge tre ned. På den

måde har man ved næste tur mulighed for at lægge en brik til
og undgår at skulle trække fra puljen.

Sommetider kan det være godt at tilbageholde en joker i sin
holder. Man skal bare være opmærksom på, at man kan
”brænde” inde med den, hvis en modstander får ”Rummy!”.

Eksempel:

Spillere A Spillere B Spillere C Spillere D
Spil 1 + 24 – 5 – 16 – 3
Spil 2 – 6 – 11 + 22 – 5
Spil 3 – 32 – 13 – 2 + 47

Total – 14 – 29 + 4 + 39
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