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GRAVITY CHESS HURTIGREGLER

When the game starts:
Når spillet startes opsættes spillebrikkerne som vist på billedet. Modvægtsloddet placeres uden for selve 
spillebrættet på linje 0. Det er altid spilleren med de trekantede spillebrikker, der starter.
Du har seksten spillebrikker, som er markeret med en hul trekant med vægtangivelse. Din modstanders 
spillebrikker har en hul cirkel.

Sådan bevæger du dine spillebrikker:
Bønderne må kun gå et skridt ad gangen – og må kun gå lige ud og fremad. Første gang en bonde skal  
flyttes, kan den dog flyttes to felter lige ud. En bonde kan ikke slå lige ud, men kan slå modstanderens  
brikker ved at slå skråt. Hvis en bonde kommer frem til den bagerste linje, forvandles den til en dronning.
Løberne kan kun gå skråt, men lige så langt, som du vil. Løberne kan gå både fremad og tilbage.
Tårnene kan kun gå lige ud, men lige så langt, som du vil. Tårnene kan gå både fremad og tilbage.
Dronninger kan gå både lige ud og skråt – og lige så langt, som du vil. Dronningerne kan gå både fremad  
og tilbage.
Kongen kan gå både lige ud og skråt – men kun med et skridt ad gangen.
Ingen af brikkerne kan springe andre brikker over.

At slå en-passant:
Hvis din modstander flytter en bonde to frem første gang bonden flyttes, og han derved passerer et felt, som 
du truer med en bonde, kan du vælge at slå bonden, som om den stor på det truede felt. Men kun i trækket lige 
efter hans bondetræk.

Spillebrikkerne:

Her er vist trækmuligheder for bonde, løber og konge.  (Se fig. 1)

Bonden kan kun gå lige ud og kun et skridt ad gangen. Første gang en bonde flyttes,  
kan den dog flytte to felter.  Bonden kan ikke slå en brik lige ud, men kan kun slå skråt.

I Gravity Chess skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din modstanders banehalvdel. Spillet 
spilles med seksten spillebrikker for hver person. Spillebrikkerne skal bevæge sig på brættet og søge at 
komme så langt frem på spillepladen som muligt. Dine spillebrikker kan slå en af din modstanders brikker 
ved at overtage det felt, hvorpå din modstanders brik står. Når du har slået en af din modstanders brikker, 
tages den ud af spillet og placeres på et af de blå felter bag din modstanders brikker. Du skal starte med at  
placere slåede brikker på den blå linje, der er tættest på midten.

Start opstilling

Brikkerne har navne som i skak:

Spillebrikker med vægtenheden 1 kaldes for bønder og bevæger sig som bønder i skak.

Spillebrikker med vægtenheden 2 kaldes for løbere og bevæger sig som løbere i skak.

Spillebrikker med vægtenheden 3 kaldes for tårne og bevæger sig som tårne i skak.

Spillebrikker med vægtenheden 4 kaldes for dronninger og bevæger sig som dronninger i skak.

Spillebrikker med vægtenheden 6 kaldes for kongen og bevæger sig som kongen i skak.
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Fig. 1



GRAVITY CHESS SPILLEREGLER

Her er vist en sjælden 
situation i Gravity 
Chess. (Se fig. 3)

Her kan slås en-passant. Din 
modstander har spillet sin bonde 
to felter frem, som han gerne må i 
første træk. Din bonde er kommet 
til at stå således, at den flyttede 
bonde går over et truet felt.  
Du må nu gerne tage hans bonde, 
som om den stod på det truede 
felt. Men kun i trækket lige efter 
hans bondetræk.

Her er vist træk-
muligheder for tårn  
og dronning. (Se fig. 2)

Tårnet kan gå lige ud i alle retninger.
Dronningen kan gå både lige ud 
og skråt.Ingen af brikkerne kan 
springe andre brikker over.

Fig. 3

Sådan vinder du i Gravity Chess:
Hvis du har samlet så meget vægt på din modstanders banehalvdel, at spilleunderlaget ikke længere  
kan bringes i vandret stilling, selvom modvægtsloddet er i yderste position.
Hvis du kan placere din konge på midterlinjen, uden at den kan slås af din modstander.
Hvis du kan slå din modstanders konge.

Hvis du er øvet, spiller med ur. Så kan du også vinde, hvis din modstander har brugt sin tid før du har.  
I turneringer spilles med samlet 1 times betænkningstid til hver spiller, men du kan også spille  
lyngravity-chess med 10 minutters betænkningstid til hver spiller. Hvis du spiller på tid, behøver du ikke  
flytte modvægtsloddet i din betænkningstid, men du kan flytte det, imens din modstander tænker.

Fig. 2


