
CHINESE CHECKERS 
2-3 spillere 
7+ 
 
Innhold 
Spillebrett og 30 trebrikker. 
 
Spillets mål 
Bli den første spilleren til å bevege alle dine 10 brikker tversover spillebrettet og inn i det motsatte 
triangelområdet. 
 
Forbredelser 
Hver spiller velger seg en farge og plasserer sine 10 brikker i samme farge som triangelområdet: 
- To-deltakers spill starter man fra motsatt triangel. 
- Tre-deltakers spill starter man med brikkene i 3 triangler med lik avstand fra hverandre. 
(NB! Ditt triangelmål er alltid rett over triangelområdet du startet fra.) 
 
Slik spiller man 
Den yngste deltakeren starter og runden følger deretter urets gang. Når det er din tur, flytt en brikke 
med din egen farge; enten til et nærliggende tomt hull eller hopp over en eller flere brikker. 
Hvert hopp må være over en nærliggende brikke og inn i et ledig hull rett bak denne. Du kan hoppe 
over hvilken som helst farget brikke, inkludert din egen. Du kan flytte den i alle de seks retningene. 
Etter hvert hopp kan du enten stoppe eller fortsette ved å hoppe over så mange brikker du kan. Noen 
ganger er det mulig å flytte en brikke hele veien fra starttriangelet og inn i triangelmålet i en runde! 
 
Brikker blir aldri fjernet fra spillebrettet. Det er lov til å flytte brikken inn i et hvilken som helst 
tomt hull på brettet, inkludert hullene i dine motspillers triangel eller de trianglene som ikke tilhører 
noen. Uansett, når en brikke har nådd dens triangelmål, kan den ikke flyttes ut igjen – kun rundt i 
triangelet. 
 
Vinneren 
Den første deltaker som fyller alle sine 10 huller i hans/hennes triangelmål er vinneren. Hvis mer 
enn en spiller fyller sitt område i samme runden, ender spillet som uavgjort. (NB! Hvis en eller flere 
av hullene i ditt triangelmål er fyllt med en brikke til en annen deltaker, hindrer ikke dette deg fra å 
vinne. Det er nok hvis alle de ledige hullene i ditt triangelmål er fyllt med din egne brikker.) 
 
 
 
BOX TEXT: 
 
Et klassisk trespill. Bli den første deltaker til å flytte dine 10 brikker tversover spillebrettet og inn i 
det motsatte triangelet ved å hoppe over andre brikker. Spillebrettet er også en lagringsenhet for 
spillets brikker! 
Innhold: 
Spillebrett, 30 trebrikker og spilleregler 


