
Kamp og regler
Enheder og udstyr:
Enheder defineres som værende en gruppe af mennesker, der kæmper i samlet formation 
på slagmarken. Alle soldaterne i en enhed skal have det samme udstyr. Af forskelligt 
udstyr kan nævnes:

1. Håndvåben (sværd, økse, kølle mm) – enten alene eller to våben.
2. Håndvåben/skjold-kombination. 
3. Stagevåben af samme slags (spyd eller hellebarder). 
4. To-håndsvåben.
5. Bue og nærkampsvåben (en af de ovennævnte muligheder).

Det er derfor fx ikke tilladt at stille en blandet enhed med både spyd og håndvåben/skjold-
kombination.

Det er heller ikke tilladt af have to enheder hvoraf den ene har skjolde og den anden spyd, 
at lave to rækker og dække spydene med skjoldene.
Dette virker måske som en lidt dum regel, men den er lavet fordi ovenstående er kedeligt 
og ikke er i balance med visionen. Så lad venligst være…

Ligesom enheden har samme udrustning mht. våben, skal rustningen i store træk også 
være ens. Dvs. at en enhed ikke kan have en blanding mellem slet ingen rustning og 
meget tungt panser (se afsnittet ”Rustnings- og Moralepoint” længere nede).

Formation:
Alle enheder vil kæmpe i en formation i alle kamphandlinger. En formation er ikke en fast 
størrelse, det er blot et udtryk for at alle i enheden kan nå minimum én anden fra samme 
enhed.
Er man ude af formation, dvs. ikke kan røre en anden fra sin enhed, skal han enten:

• Straks prøve at komme i formation igen.
• Flygte, bryde grædende sammen eller lignende.

Det siger derfor sig selv, at målet med kampene er at få enhederne til at kæmpe sammen 
og manøvrere rundt som rigtige militær kompagnier.

Hvis en enhed bliver brudt i en eller flere grupper, er det altid gruppen med banneret, der 
tæller som formation, og den som folk skal samles om igen.

Rustnings- og Moralepoint:
En rolles kampgejst vil til scenariet være repræsenteret ved to værdier nemlig:

• Rustningspoint (RP).
• Moralepoint (MP).

Rustningspoint er den værdi, du opnår ved at bære rustning og Moralepoint er de point, du 
opnår ved at være i formation og have musikant.



Rustning er delt ind i 4 kategorier:
● Ingen: 0 RP.
● Let: 2 RP.
● Middel: 5 RP.
● Tung: 8 RP.

Denne værdi vil blive tildelt alle i gruppen, på nær lederen, banner bæreren og 
musikanten, der alle tre får en individuel værdi. Derudover vil der være mulighed for at få 
tildelt enten et RP mere eller mindre alt efter hvor meget rustning man har på udfra sin 
kategori.

Den tildelte rustningsværdi vil blive givet til enheden efter den laveste fællesnævner og 
ikke kun et groft gennemsnit, således at let pansrede soldater ikke kan snylte på enkelte 
tungt pansrede soldater i deres enhed.

Moralepoint opnås på to måder:
Enhed i formation: 1 MP.
Musikant: 1 MP.

MP gives kun for de enkeltpersoner der opfylder kravene, dvs. er i formation eller som kan 
høre musikanten. Kommer man ud af formation eller kan man ikke længere høre sin 
musikant (hvis denne fx er død) mister man MP tilsvarende.

Kamp:
Ens RP og MP betragtes begge som ”flydende”, dvs. at man ikke har RP/MP i hver 
legemsdel, men ét samlet antal, der fortæller, hvor meget man kan tåle at blive slået på, 
inden man falder om af banesår, løber fra slagmarken eller overgiver sig betingelsesløst til 
fjenden – uanset hvilken af disse muligheder, man vælger, kan man ikke kæmpe videre, 
hvis ens samlede RP og MP værdi ryger ned på nul.

Ved ”flydende” RP modtager man et vist antal skade alt efter, hvor man bliver ramt. Bliver 
man ramt i torsoen (torsoen er skuldre og hofter og alt det der er i mellem disse to punkter 
på kroppen), mister man 3 RP/MP. Bliver man ramt i arme eller ben, mister man kun 1 
RP/MP.

Det forbudt at ramme folk i hovedet eller skridtet, men skulle uheldet være ude, giver man 
sin modstander mulighed for at komme sig efter slaget, inden kampen mod denne 
fortsætter – det er god kutyme at sikre sig, at modstanderen er okay inden man kæmper 
videre. Dvs. hvis din modstander falder om efter et slag i hoved eller skridt, bør du sikre 
dig, at han er okay og ikke slået ud eller i voldsomme smerter.

Er der ikke sket noget med din modstander, dvs. han ryster slaget af sig og kæmper 
videre, behøver du ikke undskylde under kampen, da det er distraherende og unødvendigt 
– naturligvis slår man ikke  bevidst folk i hovedet eller skridt, så alle ved, det er et uheld, 
såfremt de skulle være uheldige og opleve det.



Når man bliver ramt af et våben og tager skade, er det altid Rustningepoint, som man 
mister først og derefter Moralepoint. Dog er det dine moralepoint, der afgør om du kan 
kæmpe videre.
Dvs. du kan have en million rustningepoint, men mister du dine moralepoint f.eks. ved at 
formationen bliver brudt og jeres musikant dør, så skal du som tidligere nævnt enten: 
flygte, overgive dig eller komme tilbage i formation (uden at angribe).

Opsummeret:
• Der er to værdier: Moralepoint (MP) og Rustningepoint (RP). Disse er flydende.
• Man mister RP før MP.
• Man mister 3 point af slag i torso, og 1 point af slag i arme og ben.
• Det er forbudt af slå i hoved og skridt.

Våben og skade:
Som beskrevet ovenover mister man 1 RP af at blive ramt i benene og armene, og 3 RP af 
at blive ramt i torso. 
Dette er ens for alle våben såvel nærkampsvåben som skydevåben, med følgende 
undtagelse.
Våben der bliver bedømt som tohåndsvåben (være det sig sværd, økser eller andet) 
giver dobbeltskade. Dvs. 2 i skade i benene og 6 i skade i torso.
Det er her vigtigt at indskyde at våben såsom spyd og hellebarder ikke er tohåndsvåben.
Hvis der vil optræde specielle våben til scenariet (såsom krudtvåben eller kanoner) vil 
regler for disse blive nævnt i deltagerbrevet, der vil blive mailet til deltagerne, så vidt det 
bliver relevant med regler for krigsmaskiner eller krudtvåben.

Opsummeret:
• Tohåndsvåben giver dobbeltskade, dvs. 6 i torso og 2 i arme og ben.
• Alle andre våben (inklusiv stagevåben) giver skade som normalt.
• Specielle våben (såsom krudtvåben) vil få særlige regler hvis disse kommer til at 

optræde.

Helbredelse:
Når man efter endt kamp er kommet tilbage i sin lejr og har været en af dem, der tog 
skade under slaget, kan man ikke kæmpe igen, indtil man har modtaget første hjælp eller 
på anden måde er blevet lappet sammen igen. Og selv efter man er blevet lappet 
sammen, vil man ikke kunne kæmpe igen før det næste store slag (de slag, der er planlagt 
af arrangøren på forhånd).

Der vil ikke være magisk helbredelse i spil under krigslive, så alle sår og skader skal 
forbindes eller på anden måde synliggøres, at man har taget skade under kampen – det 
være sig en bandage bundet om låret, en klud for øjet, en arm lagt i slynge og des lige.


