
Sænke slagskib 
I dette spil skal du sænke din modspillers skibe, før din modspiller sænker dine. I skal spille to og to eller tre 
og tre - og på papir. I kan få friske ark af side 2 i denne tekst at spille på. 

1. Hver spiller skal placere sine skibe i søområdet uden at den anden ser hvor. Når skibene er placeret, må 
de ikke flyttes. 

2. Bestem ved lodtrækning, hvem der skal starte. 

3. I skal efter tur beskyde hinanden. Det foregår ved, at man siger koordinatsættet til det felt, man vil 
bombe. F.eks. (1,3) eller (5,-2) 

4. Når man har sagt sit skud, skal modspilleren svare tilbage, om det var en træffer eller en forbier. 

5. Hvis du rammer en af modspillerens skibe, skal du tegne en lille cirkel om punktet og skravere det. 
Rammer du forbi skal du sætte et kryds. 

Hvis du rammer en af modstanderens skibe skal han markere dette ved at sætte et kryds i dette felt på 
skibet. Hvis det er en forbier skal modstanderen ikke gøre andet end at fortælle det. 

6. Vinderen er den, der først har sænket alle modstanderens skibe. 

På næste side vil du finde to skemaer som det her. 

 

 

 

Et søområde Søområdet er det sted hvor du 
placerer dine skibe. Det eneste du 
skal markere i dette område er 
modstanderens træffere som 
markeres ved at sætte et kryds i det 
ramte felt. 

Et målområdet Målområdet er det sted hvor du 
indtegner dine egne skud. Du 
markerer en forbier med et kryds og 
en træffer med en cirkel.  
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Søområde 

 

 

 

 

 

I målområdet markerer du dine skud. 

 

Når du rammer et skib  

 

 

Når du skyder forbi 

 

 

 

 

I søområdet placerer du dine skibe.  

Skibene skal placeres enten lodret eller vandret. 

  

Du skal have de skibe der er vist ovenfor. 

Skibene markeres ved at tegne cirklerne.
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