
SPILLEREGLER RAINDROPCHESS® DET NYE SKAK TIL ALLE

Raindropchess er en skæg skakvariant, der er perfekt balanceret mellem taktik og held.
I begyndelsen af spillet står brikkerne på deres egen plads, på et bræt ved siden af spillet.
Spillerne skiftes til at trække et Raindropchess spillekort, og placerer herefter brikken, som 
kortet viser, på et valgfrit sted på selve skakbrættet.
Spillets mål er at fange modstanderens konge (= skakmat).

UDSTYR
1 spillebræt, 16 sorte skakbrikker, 16 hvide skakbrikker, 4 mørkeblå skakbrikker, 4 lyseblå 
skakbrikker, 2 x 16 kort (der forestiller de hvide og sorte skakbrikker) samt 4 jokere.

FORBEREDELSE
Placer spillebrættet på et bord mellem to spillere, og placer brikkerne på deres respektive 
pladser. Tag jokerne ud og bland de to kortbunker hver for sig. Læg kortbunkerne, med 
bagsiden opad, hos de respektive spillere; de hvide kort hos spilleren med de hvide brikker, 
og de sorte kort hos spilleren med de sorte brikker.

SPILLEREGLER
Hvad brikkerne kan
I Raindropchess®, bevæger brikkerne sig på samme måde som i normal skak. Vær
opmærksom på: Bønderne kan kun rykke ét felt pr. tur (se diagrammet på æsken eller 
instruktionsvideoen på nettet).

Hvor kan du placere brikkerne?
Dronningen, tårnene, løberne og springerne kan placeres hvor som helst på brættet. De 
hvide bønder kan placeres på alle frie felter fra række 2 til 6, sorte bønder placeres på alle frie 
felter fra række 7 til 3. Kongen kan kun placeres på felter hvor han ikke står i skak (= er under 
angreb).

Spillet startes ved at trække kort
Hvid starter, vender det øverste kort og placerer brikken vist på kortet på brættet, efter 
reglerne beskrevet ovenfor. Så er det sorts tur. Modstanderen skal altid kunne se hvilket kort 
den anden spiller har vendt. Når et kort er blevet vendt, skal den afbillede brik placeres på 
brættet.

Kongen på brættet
Først når en spiller har placeret kongen på brættet, kan han vælge om han under sin tur vil 
trække et kort eller lave et skaktræk. Med et skaktræk menes der, at man trækker en brik fra 
et felt til et andet, fx ved at slå en af modstanderens brikker eller sætte kongen skak. Når du 
har rørt en brik, skal den brik flyttes.

At angribe og slå brikker
Brikker der bliver placeret på brættet kan angribe din modstanders brikker eller sætte din
modstanders konge i skak.
Hvis kongen bliver angrebet (= sat i skak), skal dette angreb neutraliseres (= forsvares). Men 
du må først slå din modstanders brikker når din egen konge er blevet placeret på brættet. 
Brikker der er blevet slået fjernes fra brættet og er ikke længere en del af spillet.

En brik der er under angreb kan forsvares ved at:
•	 Bruge en anden brik til at blokere angrebet (altså en brik der allerede er på brættet eller 

som placeres ved at vende et kort)t
•	 Flytte brikken der er under angreb (hvis din konge er på brættet)
•	 Tage brikken der truer, med en af dine egne brikker (hvis din konge er på brættet)

Forvandle: at bruge de lyseblå brikker
Når en bonde når frem til den sidste række, kan spilleren bytte den for en af de lyseblå 
brikker. Den lyseblå brik vil således tage den pågældende bondes plads. Dette kaldes at 
forvandle. Kun de fire første bønder der når bagerste række kan forvandles.

Når der ikke er flere kort tilbage
Når en spiller har brugt alle sine kort, kan han kun lave skaktræk.

Hvordan spillet slutter
Spillet slutter når kongen ikke længere kan komme ud af en skak (= skakmat). Skakmat er 
når alle fire følgende udsagn gælder på samme tid:
1. Kongen er under angreb (= kongen er i skak).
2. Det er umuligt at rykke kongen til et felt hvor han ikke er i skak.
3. Den angribende brik ikke kan tages.
4. Det er umuligt at blokere angrebet mellem kongen og den angribende brik.

Jokere
Disse bruges i spillet som et ekstra overraskelseselement. Hvis I vælger at spille med jokere, 
kan I blande en eller to af dem ind i hver kortbunke. I kan lave regler som eksempelvis, at når 
man trækker en joker får man en ekstra tur, eller man får lov til at fjerne en af modstanderens 
brikker. Se hjemmesiden for flere forslag.

Video tutorials, videoer og avancerede regler kan findes på
hjemmesiden:

www.raindropchess.com
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