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HUNGRY HIGGS



Hungry Higgs

STRATEGI:

ALDER:

7+

50%

Hungry Higgs spilles med to terninger med siderne 1, 2 og 3. Hungry Higgs kan læres af børn fra 7-års 
alderen, men er også velegnet til større børn og voksne. Spillet er velegnet til skoler, fritidsklubber, voksen-
barn spil og lignende. Spillet appellerer også til voksne som hurtig konkurrencespil, eventuelt i spilleklubber 
og på caféer.

Hurtigregler:
I Hungry Higgs skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din egen banehalvdel. Spillet spilles med én 
spillebrik for hver person. Spillebrikken skal bevæge sig på brættet og søge at få fat i så mange byttebrikker 
som muligt. Du bevæger din spillebrik i forhold til det antal øjne, som du slår med to terninger.

Sådan vinder du i Hungry Higgs:
Når du har samlet så meget vægt på din egen banehalvdel, at spilleunderlaget ikke længere kan bringes i 
vandret stilling, selvom modvægtsloddet er i yderste position.

Når du kan ramme din modstanders spillebrik – det kan være med en af terningerne eller dem begge 
tilsammen.

Hvis du ikke vinder på en af ovenstående måder i spillets forløb, kan du vinde, hvis du har mest vægt på 
din banehalvdel, når alle byttebrikkerne er taget. Et spil Hungry Higgs er bedst af 5 spil. Du kan altså vinde 
3-2, 3-1 eller 3-0 i et spil. Taberen af et spil har ”serven” ved næste game og starter med at rulle begge sine 
terninger.
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Sådan flyttes spillebrikken

• Du flytter din spillebrik på de sorte og de hvide felter. 

•  Du skal slå med to terninger. Terningernes øjne bestemmer, hvor mange felter, du må flytte din brik.

•  Du bestemmer selv, hvilken ternings værdi du starter med.

•  For hver af de to terninger skal du flytte brikken. Du kan flytte din brik i samme retning for begge 
terninger, eller du kan flytte din brik frem med den ene ternings antal øjne og i en anden retning med  
den anden ternings antal øjne.

•  Når du skal flytte din spillebrik, kan du flytte i alle retninger: Skråt eller lige – frem, tilbage eller til siden.

•  Hvis du vælger at lande din spillebrik på et felt, hvor der står en byttebrik, skal du tage byttet og placere 
den på et ledigt gult felt på din banehalvdel.

•  Du skal altid placere dit bytte på det gule felt, som er nærmest linje 0, der også kaldes centerlinjen.

•  Der må kun stå én byttebrik på hvert gult felt, og den kan ikke tages ind i spillet igen.

•  Når du har flyttet din spillebrik efter begge terningers antal øjne, skal du flytte modvægtsloddet sådan,  
at brættet igen kommer op i vandret stilling. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Start opstilling

I Hungry Higgs skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din egen banehalvdel. Spillet spilles med 
en spillebrik for hver person. Byttebrikkerne er mærket med vægtangivelse i en firkant. Spillebrikkerne er 
mærket med henholdsvis en trekant og en cirkel. Du bevæger din spillebrik i forhold til det antal øjne, som 
du slår med to terninger.

Spillets start
Opstil brikkerne som vist på illustrationen. Modvægtsloddet placeres på mærket ud for linje 0. Hver spiller 
slår nu med en terning hver, og den som slår det højeste slag, flytter sin spillebrik efter begge terningers slag. 
Hvis din modstander slår 1, og du slår 3, skal du altså flytte din spillebrik 1 felt og 3 felter. Du bestemmer selv 
rækkefølgen. Herefter slår hver spiller med begge terninger, når det bliver ens tur.

SPILLERBRIKKER

BYTTEBRIKKER

MODVÆGTSLOD

Spilleregler

Her har du slået en treer med en af dine terninger (Fig. 1, 2 og 3)
Som du kan se, afhænger antallet af mulige landingsfelter af, hvor tæt du er på kanten af spillebrættet. Når 
du har flyttet din brik til landingsfeltet, skal du flytte derfra i henhold til din anden ternings antal øjne. Du må 
selv bestemme, hvilket terningslag du ønsker at benytte først.
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Gravity Board Games har i samarbejde med Syddansk 
Innovation udviklet og produceret seks helt nye og unikke  
to-mandsbrætspil. 

Brætspillene er unikke, fordi de – som navnet antyder – alle har 
begrebet tyngdekraft som en del af spillekonceptet. Alle seks 
brætspil kan vindes, hvis man er bedst til at flytte vægt fra en 
banehalvdel til en anden – men de kan også vindes på andre og 
mere traditionelle måder undervejs.

Hermed er der tilføjet en ny dimension til brætspillene.

Det handler ikke om kun at vinde på traditionel vis gennem flytning 
af brikker. Det handler også om, at brikkerne udover en funktion 
også har en vægt, som kan få afgørende betydning for spillets 
udfald. 

Spillene er konstrueret hen over en vippe-anordning. Ifølge reglerne 
om ”kraft gange arm” vejer en brik, der står tæt på centerlinjen ikke 
nær det samme, som en brik, der befinder sig langt fra centerlinjen.

Derfor er der meget at tænke på, når man spiller et af Gravity 
Games brætspil.

Spillene er lette at lære, men svære at beherske, og man finder 
hurtigt ud af, at man vil blive bedre og bedre, jo flere spil man 
spiller.

Gravity Board Games er et unikt og nyt spilkoncept. Alle vores spil 
baserer sig på reglerne om tyngdekraft. Basalt set handler alle 
vores spil om at flytte mest muligt vægt fra en banehalvdel til en 
anden.

For at kunne gøre dette skal man anvende en kombination af 
terninger og tanker – og, i de to sværeste spil – alene tanker. 
Alle spillene vipper over en akse, og derfor er det helt naturligt at 
lære om ”vægtstangsreglen” – kraft gange arm. Spillene er sjove, 
udfordrende og hurtige at lære. Men man finder også ud af, at man 
bliver dygtigere og dygtigere, jo flere spil, man spiller.

Øvelser

Danmarks matematiklærerforenings forlag, Matematik, har udgivet 
et arbejdshæftehæfte til matematikundervisningen med baggrund i 
balancespillet Hungry Higgs. Det kan man arbejde med samtidig med at man 
spiller Hungry Higgs - og både blive bedre til at spille og bedre til matematik 
på en anden måde. Her kommer nogle uddrag fra hæftet. God fornøjelse.

Der er fire aspekter af spillet Hungry Higgs: Hvordan placerer jeg bedst min 
spillebrik, hvordan skaber jeg balance på spillepladen, hvordan placerer jeg 
bedst vægten og endelig: Hvad betyder terningerne for mine muligheder for 
at vinde. Det sidste er held, mens de tre første er noget, du selv kan være 
med til at bestemme. Hele øvelseshæftet kan bestilles på www.dkmat.dk 

Terningerne 
De to terninger i Hungry Higgs er anderledes end almindelige terninger.  
Der er kun tallene 1, 2 og 3 på en terning, til gengæld er de der to gange.

Gå på opdagelse i Hungry Higgs - og bliv bedre til at vinde 
spillet.

Forlaget Matematik
Danmarks Matematiklærerforening
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Spilleregler
I skal ikke slå hinandens spillebrikker hjem, men 
derimod koncentrere jer om – så hurtigt som muligt 
– at tage så mange byttebrikker, som I kan. Men I 
skal begge to være forsigtige. Ingen af jer må tage 
så mange byttebrikker, at modvægtsloddet skal 
over den tredje linje for at få spillepladen i balance.
Hvis det sker, at en af jer kommer til at tage så 
meget bytte, at modvægtsloddet kun kan bringe
balance i spillet ved at blive placeret på 4., 5., 6., eller 
7. række, har I begge to tabt. I kan konkurrere med 
andre hold.
Det gælder om at blive først færdig med at fjerne 
alle byttebrikkerne.

Points
Man kan også indføre et pointsystem til spillet.

I får 4 point, hvis modvægtsloddet bringer 
spillepladen i balance ved at stå på linje 0,  
når spillet er slut.

I får 3 point, hvis modvægtsloddet  
efter spillet står på linje 1.

I får 2 point, hvis modvægtsloddet  
efter spillet står på linje 2.

I får 1 point, hvis modvægtsloddet  
efter spillet står på linje 3.

Iagttagelse
Hvad opdagede I ved at spille samarbejdsspillet?

Modvægtsloddet må kun bevæge sig på rækkerne  
0, 1, 2 og 3

Når I først har flyttet på brikkerne, må I ikke fortryde  
og gøre det om.

Vægt – Samarbejdsspillet
Hungry Higgs på en anden måde. Samarbejdsspilelt handler om, at I sammen skal tage 
alle byttebrikkerne. Byttebrikkerne tages på samme måde, som I gør i Hungry Higgs.

Tabel over sandsynlighed

 + 1  2  3 

 1   1 + 2 = 3 

 2 2 + 1 = 3    

 3

Tabel over sandsynlighed

I skal udfylde resten af tabellen med summen af to 
Hungry Higgs terninger.

 + 1 2 3 4 5 6

 1    

 2     

 3

 4    

 5     

 6

Udfyld tabellen
I skal udfylde tabellen med summen af 2 almindelige terninger.

Tabel over sandsynlighed

 + 1 2 3 4 5 6

 1    

 2     

 3

 4    

 5     

 6

Tabel over sandsynlighed

Fakta

Hændelse
En hændelse er en del af udfaldsrummet, som man vil undersøge i 
et eksperiment. Fx hændelsen ”summen 8” kan opnås ved kastene 
(2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)

Teoretisk sandsynlighed
I kan beregne den teoretiske sandsynlighed.

I skal bruge antallet af mulige udfald i alt, og I skal bruge antallet 
af muligheder for en bestemt hændelse.

Sandsynligheden for en bestemt hændelse kan beregnes med 
denne formel:

Eksempel

Hvad er sandsynligheden for, 
at de to terninger i Hungry 
Higgs giver summen 3?

Antal muligheder: (1,2) og (2,1) 
giver 2 muligheder.

Antal muligheder i alt er 9.

Sandsynlighed for resultatet 3 er 
2 ud af 9.

Sandsynligheder angives som 
brøk, decimaltal eller i procent

2
9  

= 0,222… ≈ 22,2 %

Antal muligheder for hændelsen
Antal muligheder i alt

Fakta:

Hændelse
En hændelse er her at opnå en bestemt sum ved at 
kaste de to terninger. Det kan fx være summen 3.
Man kan beregne den teoretiske sandsynlighed.
I skal bruge antallet af mulige udfald i alt, og I 
skal bruge antallet af muligheder for en bestemt 
hændelse.
Sandsynligheden for en bestemt hændelse kan 
beregnes med denne formel:

Teoretisk sandsynlighed

Tabel over sandsynlighed

 + 1  2  3 

 1   1 + 2 = 3 

 2 2 + 1 = 3    

 3

Tabel over sandsynlighed

I skal udfylde resten af tabellen med summen af to 
Hungry Higgs terninger.

 + 1 2 3 4 5 6

 1    

 2     

 3

 4    

 5     

 6

Udfyld tabellen
I skal udfylde tabellen med summen af 2 almindelige terninger.

Tabel over sandsynlighed

 + 1 2 3 4 5 6

 1    

 2     

 3

 4    

 5     

 6

Tabel over sandsynlighed

Fakta

Hændelse
En hændelse er en del af udfaldsrummet, som man vil undersøge i 
et eksperiment. Fx hændelsen ”summen 8” kan opnås ved kastene 
(2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)

Teoretisk sandsynlighed
I kan beregne den teoretiske sandsynlighed.

I skal bruge antallet af mulige udfald i alt, og I skal bruge antallet 
af muligheder for en bestemt hændelse.

Sandsynligheden for en bestemt hændelse kan beregnes med 
denne formel:

Eksempel

Hvad er sandsynligheden for, 
at de to terninger i Hungry 
Higgs giver summen 3?

Antal muligheder: (1,2) og (2,1) 
giver 2 muligheder.

Antal muligheder i alt er 9.

Sandsynlighed for resultatet 3 er 
2 ud af 9.

Sandsynligheder angives som 
brøk, decimaltal eller i procent

2
9  

= 0,222… ≈ 22,2 %

Antal muligheder for hændelsen
Antal muligheder i alt

Forlaget Matematik
Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik
Danmarks Matematiklærerforening
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Alle brikker i Hungry Higgs har en bestemt vægt, og I kan blandt andet  
vinde ved at samle byttebrikker, der vejer mere end modstanderens  
byttebrikker.

Balance Vægtstangsprincippet
Centerlinie

Balance med lige tunge brikker.

1

Fakta

Vægtstangsprincippet
For at skabe balance på en vippe 
skal to lige tunge spillebrikker 
placeres lige langt fra vippepunktet. 

Spillebrikker med forskellig vægt 
skal placeres forskelligt på vippen.

Den lette spillebrik skal placeres 
længere fra vippepunktet end den 
tunge. 

4

A1 A2

F1 F2

Lodvægt (F1) · Afstand (A1) = Lodvægt (F2) · Afstand  (A2) 

F1 · A1 = F2 · A2

Undersøgelse
I skal undersøge, hvor mange brikker med værdien 1, I skal anbringe på linje 1 for at få ligevægt 
med en 2’er byttebrik på linje 3. Hvor mange 1’er brikker brugte I?  

Hver gang I flytter en byttebrik, ændres balancen 
på spillepladen. 
I får balance igen ved at flytte modvægtsloddet 
(vægten er 7). 

Det er vigtigt at kunne beregne, hvad der sker med 
balancen, når I flytter byttebrikker. 
Det handler dette kapitel om. Vi starter med 
vægtstangsprincippet.

Centerlinie

Balance med lige tunge brikker.

1

Fakta

Vægtstangsprincippet
For at skabe balance på en vippe 
skal to lige tunge spillebrikker 
placeres lige langt fra vippepunktet. 

Spillebrikker med forskellig vægt 
skal placeres forskelligt på vippen.

Den lette spillebrik skal placeres 
længere fra vippepunktet end den 
tunge. 

4

A1 A2

F1 F2

Lodvægt (F1) · Afstand (A1) = Lodvægt (F2) · Afstand  (A2) 

F1 · A1 = F2 · A2

Balance med lige tunge brikker

Forlaget Matematik
Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik
Danmarks Matematiklærerforening
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Noter
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