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Indhold

I denne folder finder du det meste af det, der er værd at vide som
backgammonspiller i Danmark. For nybegynderen er den uundværlig, og for
den rutinerede spiller er den en god reference. Folderen er produceret af
Danmarks eneste landsdækkende backgammonorganisation, Dansk
Backgammon Forbund (DBgF).

I afsnittet Dansk Backgammon Forbund får du lidt historie samt en
beskrivelse af forbundets organisation og arbejde.

Derefter følger en beskrivelse af de almindelige backgammonregler samt de
gældende turneringsregler for backgammonturneringer afviklet under DBgF.

Vi har også valgt at inkludere et par afsnit om, hvordan man faktisk spiller
backgammon. Der er et afsnit om, hvordan man kan spille åbningsslagene.
Det er efterfulgt af en gennemgang af forskellige spillestrategier.

Bagest finder du en ordliste, som forklarer de mest almindelige udtryk,
som anvendes i backgammon.

1. Indledning
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Uendelig kamp: Når to personer spiller en kamp uden fast kamplængde, og
således kun fører pointene.

Ugle: En tilskuer der interesseret følger et parti.

Under the gun: Når man, selv om man kan undgå det, placerer en brik på et
punkt i modstanderens hjemland, hvortil denne har mindst tre byggere.

Volatil: Er en position volatil, er der potentielt store sving i positionen.

Wash: Når to spillere i en uendelig kamp annulerer et parti, fordi spillerne
har en lige position.

Wastage: Tab af pips i bear off.
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2. Dansk Backgammon Forbund
Danskackgammon Forbund blev stiftet af en gruppe aktive
backgammonspillere den 26. oktober 1987 i København.

Umiddelbart efter stiftelsen blev der, i overensstemmelse med allerede
accepterede internationale ratingstandarder indenfor backgammon, udviklet
et computerbaseret ratingsystem, hvis formål er at liste forbundets medlemmer
efter aktuel spillestyrke. Alle aktive medlemmer af forbundet er listet på denne
nationale rangliste.

Størstedelen af de organiserede backgammonaktiviteter deriblandt
afholdelsen af turneringer og udbredelsen af kendskabet til backgammon,
var i forbundets første leveår koncentreret omkring København. Derefter
blev der hurtigt etableret aktiviteter i Århus, og der er nu over 100 lokale
backgammonklubber i Danmark organiseret under Dansk Backgammon
Forbund.

Tankesport
Backgammon er en tankesport på linie med bridge og skak. Backgammon er
et udpræget dygtighedsspil, hvor sandsynlighedsberegninger, strategiske og
taktiske overvejelser er afgørende faktorer. Såvel sværhedsgraden som kravene
til udøvernes basisviden svarer til bridge og skak.

Backgammonspillet er, i forbindelse med turneringer, mesterskaber og
stævner, en konkurrencesport svarende til andre ligestillede sportsgrene, hvor
der til en vis del stilles krav til deltagernes fysik, men som især kræver store
psykiske ressourcer og et mentalt overskud. Dette bliver manifesteret gennem
samarbejdet med blandt andet skak- og bridgeforbundene i Dansk
Tankesports-Forbund, som blev etableret i 1996, hvor vi arbejder hen mod
at komme på finansloven på linie med Danmarks Idræts Forbund.

Internationalt
I størstedelen af store internationale turneringer er der dansk deltagelse. Det
gælder især turneringer i Europa, men også ved turneringer i USA og Asien
er Danmark ofte repræsenteret. Verdensmesterskabet, der traditionen tro
afholdes i Monte Carlo, er et af de helt store tilløbsstykker, hvor der de sidste
mange år har været en dansk delegation på mellem 30 og 50 deltagere. Andre
store internationale begivenheder med massiv dansk deltagelse er Swedish
Open, Oslo Open, Chech Open og German Open.
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Scorekort: Det stykke papir, hvor pointstillingen mellem to spillere ajourføres.

Settling: Når to spillere aftaler et alternativt udfald af et igangværende spil.
Er forbudt i turneringskampe.

Skud: Blot.

Slot: En brik der står alene i ens indre hjemland på et punkt, man ønsker at
lave.

Spare: De ekstra brikker udover to, der står på et punkt.

Spids: Det felt som brikkerne står på.

Spilleur: Når en backgammonkamp spilles på tid, anvendes et spilleur. Svarer
til et skakur.

Split: Når to brikker på det samme felt skilles, typisk 24punktet.

Steame: At miste besindelsen over spillet.

Strippet punkt: Et punkt med to brikker (dvs. uden byggere).

Sølvankeret: 21punktet.

Sølvpunktet: 4punktet.

Take: Når man accepterer en dobling.

Tempohit: Et hit hvor formålet er at fratage modstanderen et halvt rul.

Terningblander: En mekanik der gør, at terningerne bliver rystet godt og
grundigt igennem før de lander på brættet. Med formålet at undgå snyd og
maksimere sandsynligheden for tilfældige rul.

Timing: Et abstrakt begreb, hvor det gælder om at rulle så få pips som muligt.
(se også dræbe et nummer).

Trailer: Den der er bagud i en kamp.

Trap play: Et brikflyt, der kan tvinge modstanderen fra sit anker, så man kan
lave et lukket bord. Typisk hvis modstanderen er crunchet.
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Bredde og synlighed som bevidst strategi
Med henblik på at fremme spillet i Danmark har Dansk Backgammon
Forbund en strategi, hvor der skelnes mellem breddeaktiviteter og eliteudøvelse
på et sportsligt højt plan. Således har Dansk Backgammon Forbund bevidst
søgt at synliggøre spillet ved at arrangere en national "hverve"turnering, hvor
kvalifikationsturneringerne til den afsluttende finalerunde spilles på lokale
caféer spredt ud over det ganske land. Hermed opnås en uvurderlig kontakt
med nye potentielle medlemmer.

Endvidere har Dansk Backgammon Forbund forsøgt at opnå en positiv
effekt ved at stille krav til størstedelen af de afholdte turneringer, således at
både bredde- og elitespillere har kunnet deltage i de samme turneringer i
hver deres række. Dette har, ud over et socialt aspekt, betydet, at begynderne
har kunnet "snuse" lidt til backgammon på eliteniveau.

Udviklingen indenfor organiseret backgammon i Danmark har nærmest
været eksplosiv. Fra et medlemstal på 160 i 1988 har Dansk Backgammon
Forbund nu mere end 1.300 spillere registreret i medlemsdatabasen. Af disse
er størstedelen turneringsaktive og cirka 1.000 DBgFmedlemmer spiller i
holdturneringen. Hertil kommer, at Dansk Backgammon Forbund har
registreret ca. 3.000 spillere i en database, der indeholder samtlige deltagere i
"hverve"turneringen.

Der er stadig stor fremgang, ikke mindst takket være den meget store
mediebevågenhed backgammon oplever. Dette skyldes især at den moderne
dansker, i langt højere grad end tidligere, har fået øjnene op for de udfordringer
til intellekt og psyke, der ligger i sporten. Udviklingen er fortsat positiv, og
forbundet forventer, at denne positive tendens, bl.a. med inspiration fra de
flotte danske turneringsresultater internationalt, fortsætter i en del år fremover.

Aktiviteter
I forlængelse af Dansk Backgammon Forbunds udadrettede strategi, er der
lagt vægt på aktiviteter, der i særlig grad har kunnet inddrage en meget bred
kreds af medlemmerne, og ikke kun en lille udvalgt skare af de bedste spillere.
Heraf kan nævnes:

•Officielle danmarksmesterskaber: Individuelt DM, Dame DM, DM under
21, DM Doubles, DM Mixed Doubles og DM i Lynbackgammon.

•Officielle regionale mesterskaber: Sjællandsmesterskabet, Fynsmesterskabet,
Jyske mesterskaber, Bornholmsmesterskabet, Københavnsmesterskabet og
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Passlag: To ens.

Pick and pass: Manøvren at slå og samtidig bringe sin brik i sikkerhed.

Pip: Hvert felt svarer til et pip. Rulles en 6er rykkes 6 pips osv.

Pip count: En sammentælling af det samlede antal pips spillerne mangler for
at vinde spillet. I udgangspositionen har hver spiller 167 pips.

Post crawford: Samtlige efterfølgende spil efter matchpoint.

Prime: Se blokade.

Prop: Se proposition.

Proposition: En position der spilles igennem mere end én gang. Ofte med
det formål at få et indtryk af, hvad der er korrekt i den givne position.

Punkt: a) Spids/felt. b) 2 brikker oven på hinanden.

Pure: En spillemåde der går ud på at slotte og dermed gå efter de gode punkter
direkte.

Race: Se løbespil.

Racoon: En videreudvikling af beaver, hvor det er dobleren, der har
muligheden for at vende terningen endnu et niveau op. Kan kun forekomme,
hvis den doblede har beaveret doblingen.

Rating: En spillers rating er udtryk for spillerens relative styrke i forhold til
modstanderen.

Recirkulering: Når brikkerne kommer i spil ved at blive slået på baren og
komme tilbage til modstanderens hjemland.

Referenceposition: En position hvor man husker, hvad der var rigtigt og
forkert, som så bruges til at træffe de rigtige beslutninger, når lignende
positioner opstår.

Rollout: En masse gennemspilninger af en position.

Rullende blokade: At rulle en blokade – at bevæge en blokade fremad uden at
bryde den.
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Storstrømsmesterskabet.

•Internationale mesterskaber: Nordic Open.

•Lokale mesterskaber: Solrød Open, Humlebæk Open, Svendborg Open,
Farum Open og HI Open.

•Caféturneringer: Mere end 20 ugentlige turneringer afvikles over hele landet.

•Holdturneringer: DM for hold og pokalturnering for hold.

•Klubmesterskaber: Langt størstedelen af de organiserede backgammon-
klubber afholder et årligt klubmesterskab.

Her udover bliver der afholdt mange mindre arrangementer over hele landet.
Normalt vil turneringerne være opdelt i flere rækker (fx i mester-, mellem-
og begynderrække).

Organisation
Som andre organisationer er Dansk Backgammon Forbunds højeste myndig
Landsrådet (generalforsamlingen), hvor medlemmerne hvert år vælger en
hovedbestyrelse, der er ansvarlig for den daglige ledelse. På landsrådet har
alle medlemmer møderet, men stemmer igennem deres klubformænd. Dansk
Backgammon Forbund har følgende aktivitetsudvalg:

•Redaktionsudvalg. Står for udarbejdelsen af forbundets medlemsblad
GAMMON og annoncering.

•Turneringsudvalg. Er ansvarlig for alle turneringsaktiviteter under Dansk
Backgammon Forbund, herunder uddannnelse af turneringsledere.

•Medlems og Ungdomsudvalg. Planlægger arrangementer, hvis formål er at
introducere spillet dels for potentielle nye medlemmer og dels for unge op til
21 år.

•PR & Sponsorudvalg. Varetager arbejdet med relationer til presse og
sponsorer.
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Last roll position: (sidsterulsposition) Når begge spillere med garanti man-
gler højest et rul hver.

Leader: Den der fører en kamp.

Lukket bord: 6-punktsbord.

Løbespil (running game): En spilstrategi, hvor ideen er at slå så højt som
muligt.

Main: Hovedrækken i en cupturnering.

Market gainer: En sekvens der gør, at dobling/take bliver den korrekte
cubeaction.

Market looser: En sekvens hvor modstanderen ikke længere har et take.

Match: En kamp til en aftalt pointsum.

Match equity: Sandsynligheden for at vinde kampen ved en given score.

Matchpoint: Når en spiller mangler 1 point for at vinde kampen.

Midtpunktet: 13-punktet.

Moneygame: Fungerer på samme måde som en uendelig kamp.

Monrad: En turneringsform, hvor alle spillere spiller lige mange matcher, og
de bedste spillere i første prioritet møder hinanden.

Mutual holding game: En position, hvor begge spillere har et fremskudt
anker.

MWC (Match Winning Chances):  Den procentuelle chance for at vinde
kampen.

Nullo rul: Et rul der under ingen omstændigheder, kan forbedre positionen.

Outfield: 19-7punkterne (de ydre hjemlande).

Parti: Et aktivt spil backgammon.

Pass: Se drop.
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•Ordens- og Amatørudvalg. Udover arbejdet med forskellige sportslige og
etiske emner fungerer udvalget som klageinstans.

•Klubudvalg. Arbejder med oprettelse af flere lokalforeninger under Dansk
Backgammon Forbund, herunder initiativer til støtte for medlemshvervning,
rådgivning m.m.

Medlemsbladet GAMMON
Som et effektivt kommunikationsmiddel udgiver Dansk Backgammon
Forbund bladet GAMMON, der udkommer seks gange om året. Bladet
indeholder organisatoriske meddelelser, men også meget fagligt relevant stof
om selve spillet, turneringsaktiviteter i ind- og udland, samt andet interessant
stof for aktive backgammonspillere.

Sekretariat
En organisation i fremgang vil altid kræve en stor arbejdsindsats også på det
rent administrative plan. I Dansk Backgammon Forbunds sekretariat arbejder
en medarbejder på fuld tid. Derudover udøves en stor ulønnet arbejdsindsats
af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt andre aktive støtter blandt
medlemmerne.

Arbejdsopgaverne omfatter ajourføring af medlemskartotek, inddrivelse
og registrering af medlemskontingenter, udfærdigelse af pressemeddelelser
og anden form for løbende kontakt med pressen, sekretariatsbistand til udvalg,
telefonisk og skriftlig besvarelse af henvendelser fra medlemmer og
offentligheden, rating af kampe og mange andre tidskrævende opgaver.

Hjemmesiden og butikken
På Dansk Backgammon Forbunds hjemmeside (www.dbgf.dk) er det muligt
at købe backgammonartikler (spil, terninger, bøger m.m.) i Dansk Backgam-
mon Forbunds butik. Desuden er det muligt at følge med i stillingen
holdturneringen, der løbende bliver opdateret samt se resultater fra samtlige
turneringer afholdt i samarbejde med Dansk Backgammon Forbund. Endelig
er der mulighed for at deltage i debatter om aktuelle backgammonrelaterede
problemstillinger på de dertil indrettede debatsider, der de seneste par år har
udviklet sig til at være medlemmernes talerør til udvalgene og hinanden.
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Gyldne anker: 20punktet.

Gyldne punkt: 5punktet.

GWC (Game Winning Chances): Vinderchance i partiet.

Gærde: Derfra en hjemslået brik starter. Er den del af brættets ramme, som
er i midten.

Hit and cover: At slå modstanderens blot samtidig med, at man dækker sit
eget blot.

Hit loose: At slå i hjemlandet uden at dække sit blot.

Hjemland: Det indre hjemland går fra 1- til 6punktet, det ydre fra 7- til 12-
punktet.

Holdespil: En postion, hvor den ene spiller har et fremskudt anker, og den
anden forsøger at spille forbi med færrest risici.

Hollandske regel: I post crawfordpartier skal den, der mangler ét point have
rullet, før der kan dobles. Reglen bruges ikke i turneringer arrangeret i
Danmark.

Jacobyreglen: Man kan kun vinde et point, medmindre, der er doblet.
Anvendes kun i  uendelige kampe. Opkaldt efter Oswald Jacoby.

Joker: Et særdeles heldigt rul, der forøger positionens værdi væsenligt.

Kaffespil: Spiltype, hvor brikkerne stilles oven på hinanden med formålet
ikke at blive slået hjem.

Kaptajn: I en chouette den spiller der spiller mod boksen.

Kauder-Paradox: En position hvor dobling-beaver er korrekt brug af
dobleterningen.

Kibitzer: En tilskuer.

Kvadrant: Brættet består af 4 kvadranter; nemlig spidserne 24-19, 18-13,
12-7 og 6-1.

Last chance:  Trøstrække for alle der har tabt i både main og consolation.
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Denne artikel gengiver grundreglerne i backgammon, som bliver anvendt i
turneringer arrangeret af Dansk Backgammon Forbund eller klubber
organiseret herunder.

Backgammonbrættet
Backgammon er et spil for to personer.
Spillet foregår på et bræt, der består af
24 punkter (spidser) placeret i fire
kvadranter. Imellem venstre og højre
halvdel af brættet er baren. Brættet
placeres mellem de to personer, så hver
person har 12 punkter foran sig. De 12
punkter som vender ind mod personen,
er dennes hjemland. Hjemlandet kan
yderligere deles op i et ydre og indre
hjemland. I diagram 1 kan du se brættet
med brikkernes grundopstilling.

Som du kan se, har hvert felt et nummer. Hvis du har den nederste del af
brættet og de sorte brikker, har punkterne i dit indre hjemland nummer 1-6;
punkterne i dit ydre hjemland har nummer 7-12; punkterne i modstanderens
ydre hjemland har nummer 13-18; og punkterne i modstanderens indre
hjemland har nummer 19-24. I denne gennemgang vil hvert brikflyt blive
beskrevet med tal, der svarer til punkternes nummer. Rykker du fx seks felter
frem fra 24punktet, skrives det som 24/18.

Bemærk at dit indre hjemland enten kan være til højre eller venstre for
dig. Hvis du spiller med de sorte brikker, er det til venstre for dig, men hvis
du spiller med de hvide brikker, er det til højre (vend folderen om så du kan
se, hvordan det ser ud). Der findes ingen regel om, at Hvid henholdsvis Sort
skal have sit indre hjemland til højre eller venstre. Er spillerne uenige om

3. Backgammonregler

Sorts indre hjemland Sorts ydre hjemland

Sorts hjemland

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

121110987654321

Diagram 1. Startpositionen
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Danse: Når mindst en brik forbliver på baren.

Deuce point: 2punktet.

Diversificering: Optimering af ens egne konstruktive rul.

Dobbeltslag: To ens.

Dobling: Brug af dobleterningen.

Doblingsvindue: Er den equity, hvor dobling/take er korrekt ved en given
matchscore.

Drop: Når en dobling ikke accepteres.

Dræbe et nummer: Sørge for at et specielt nummer ikke kan flyttes – typisk
6ere i et blokadespil.

Duplikering: Minimering af antallet af modstanderens gode numre.

Død brik: Når de dybeste punkter er lavet, kaldes hver ekstra brik for en død
brik, idet den kan bruges konstruktivt senere i partiet.

Død dobleterning:  Forekommer ved en score, hvor man aldrig kan opnå
gevinst ved at doble.

Enter: At komme ind fra baren.

Equity: Positionens værdi.

Frit drop: Efter Crawfordpartiet, hvor det er korrekt at droppe, med mindre
man er mindst 50% favorit til at vinde spillet. Forekommer altid, når den der
er bagud har et ulige antal point.

Gammon: Hvis man, når partiet er slut, ikke har taget en brik ud og ikke har
brikker i modstanderens hjemland eller på baren, taber man en gammon.
Man taber af to gange dobleterningens værdi.

Gammon price: Værdien af en gammon; sædvanligvis 0,5 ved de fleste
matchscorer.

Gammon saver: Et rul der redder spilleren fra at tabe gammon.
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spilleretningen, trækker man lod ved at slå højeste terning.

Formål med spillet
Formålet i backgammon er at bringe alle sine brikker hjem til sit eget indre
hjemland og derefter tage dem ud af brættet. Den spiller, der først får alle
sine brikker taget ud af brættet, vinder spillet.

Start af spillet
Hver spiller kaster en terning. Den spiller, der slår det højeste antal øjne,
rykker først. Vedkommende skal benytte det slag, som netop er slået: Altså
sin egen og modstanderens terning. Hvis de to spillere slår det samme antal
øjne, gælder slaget ikke, og begge spillere skal slå om, indtil de to terninger
viser et forskelligt antal øjne.

Flyt af brikker
Tilbage til brættet i diagram 1. Begge spillere har 15 brikker. Sort rykker sine
brikker i den retning, som pilene viser i diagrammet. Dvs. at brikkerne på
24-punktet, skal rykkes hele vejen rundt på brættet, mens brikkerne på 6-
punktet allerede er hjemme. Hvid rykker den modsatte vej og skal således
hele vejen rundt fra 1-punktet. 12- og 13-punktet skal ses som liggende i
forlængelse af hinanden.

Efter åbningsrullet skiftes de to spillere til at rulle med to terninger.
Følgende regler gælder for rykningen af brikkerne:

1) Brikkerne skal altid rykkes fremad. Dvs. at du altid rykker til et punkt
af en lavere værdi, end det brikken står på.

2) En brik kan kun lande på et punkt, som er åbent. Dvs. et punkt, hvor
du selv har en eller flere brikker stående i forvejen; hvor modstanderen har
kun én brik stående; eller hvor der ingen brikker er. Der er ingen begrænsning
på, hvor mange brikker, der må stå på et punkt.

3) De to terninger, som udgør et rul, skal ses som separate terninger. Dvs.
at du kan vælge enten at bruge hele slaget på at rykke én brik, eller du kan
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Blitz: Spillestrategi, hvor planen er ved aggressivt spil at lukke modstanderen
ude, indtil man tager brikker af.

Blokade: Når flere punkter er ved siden af hinanden.

Blot: En brik der står alene.

Box: Er i en chouette den spiller, der er alene mod de andre.

Brok: Uheld.

Bygger (builder): En brik, der kan hjælpe med at lave nye punkter.

Carry over: Når en autodobling føres videre til næste spil.

Cash: Når den ene spiller korrekt dobler og den anden korrekt dropper.

Chouette: En kamp med uendelig kamplængde med flere end to deltagere.

Close out: Når en eller flere af modstanderens brikker er på baren mod et
lukket 6-punktsbord.

Consolation: Trøstrække for de spillere, der taber deres kamp i hovedrækken
i en cupturnering.

CPW (Cubeless percentage of winning): Equityen uden brug af
dobleterningen.

Crawfordreglen: I det første spil efter matchpoint nås, er det forbudt at doble.
Opkaldt efter opfinderen af reglen, John R. Crawford.

Cross over: Når man krydser en kvadrant med en brik.

Crunch: Når en blokade bliver uopretteligt ødelagt, fordi man er tvunget til
at sætte brikker ud af spil på de dybe punkter (se “døde brikker”)

Cube action: Håndtering af dobleterningen, dvs. når der dobles, tages, droppes
osv.

Cube vig(orish): Dobleterningens værdi.

Cup: Turneringsform, hvor vinderen fortsætter i turneringen.
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vælge at bruge hver terning på forskellige brikker. Fx kan du, hvis du får
åbningsslaget 54 vælge at rykke én brik 24/15 eller du kan vælge at rykke to
brikker 24/20 13/8.

4) Hvis du vælger at bruge hele slaget
på at rykke én brik, skal du kunne gøre
det via åbne punkter. I diagram 2, hvor
Hvid har fået åbningsslaget 31, og har
rykket 17/20 19/20, slår du 54. Her kan
du ikke rykke 24/15, da begge de punkter,
som du skal mellemlande på, 20- og 19-
punktet, er dækket af hvide brikker.

5) Hvis begge terninger viser det
samme antal øjne, fx 33 eller 55, et
såkaldt dobbeltslag, skal du rykke, som
om der var tale om fire terninger. Dvs. med en 66 i diagram 2, kan du spille
24/18 24/18 13/7 13/7.

6) Du skal bruge begge terninger i et rul, hvis det er muligt. Kan du kun
rykke den ene, skal du rykke denne. Hvis den ene eller anden terning kan
spilles, men ikke begge, skal den højeste terning spilles. Hvis ingen af numrene
kan spilles, overgår turen til modstanderen.

At slå en brik
Når der kun er én brik på et punkt, kaldes det for et blot. Hvis en brik
mellemlander eller ender på et punkt, hvor modstanderen har et blot, bliver
blottet hittet (ramt) og anbringes efterfølgende på baren.

Når du er på baren, er førsteprioriteten at bringe brikken/brikkerne ind.
Først når brikken/brikkerne er inde, må andre brikker rykkes.

Et blot, der er blevet hittet, bringes i spil igen i modstanderens indre
hjemland. Det gør du ved at rykke brikken fra baren ind på den spids i
modstanderens indre hjemland, der svarer til det antal øjne, der er på en af
terningerne. Som altid kan du kun komme ind på et punkt, som ikke er
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64

Diagram 2. Sort skal rykke 54.

39

7. Ordliste

I denne ordliste er nogle af de mange backgammonudtryk medtaget. Mange
af udtrykkene er ikke oversat til dansk og optræder som selvstændige
opslagsord på engelsk. De ord, som er oversat til dansk, vil kun være at finde
som selvstændige opslagsord på engelsk, hvis de afviger væsentligt fra den
direkte danske oversættelse.

Aardvark: Kommer efter beaver og racoon, hvor den doblede vender
dobleterningen endnu et niveau. Anvendes kun i uendelige kampe. Kan
droppes.

Acepoint: 1punktet.

Action play: Et ryk der medfører store sving.

Anker: Et punkt i modstanderens indre hjemland.

Autodobling: Automatisk vending af dobleterningen til et højere niveau inden
spillets begyndelse. Benyttes når spillerne slår det samme i åbningsrullet.
Anvendes kun i uendelige kampe.

Backgammon: a) Når man ved partiets afslutning har en brik i modstanderens
hjemland eller er på baren. Man taber tre gange dobleterningens værdi. b)
Spillets navn.

Baffle box: Se terningblander.

Bagspil (backgame): En spillestrategi hvor ideen ligger i at bevare nogle ankre
for at afvente skud, der senere skal vinde spillet.

Bar: Se Gærde.

Bear in: Den del af spillet, hvor brikkerne rykkes ind i det indre hjemland til
bear off.

Bear off: Den del af spillet, hvor brikkerne tages af.

Beaver: Når den spiller, der bliver doblet tager doblingen og samtidig vender
dobleterningen endnu et niveau op. Anvendes kun i uendelige kampe. Kan
droppes.
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besat af modstanderen. Hvis ingen af de
punkter, som svarer til slaget, er åbne,
mister du din tur. Hvis du kun kan bringe
nogle af brikkerne ind, bringes disse ind
og turen overgår til modstanderen. Hvis
Sort i diagram 3 slår 61, bringes brikken
på baren ind på 24punktet og derefter
rykkes en 6er. Fx 10/4. Hvis Sort i
diagram 3 fx slår 43, kan brikken på baren
ikke bringes ind, da 3- og 4punktet i
modstanderens indre hjemland er dækket. Derfor kan Sort ikke rykke
overhovedet. Turen overgår til Hvid.

En særlig situation er, når du formår at lave alle seks punkter i dit indre
hjemland. Dette, et lukket bord, betyder, at hvis modstanderen har eller får
slået en brik op på baren, vil denne ikke kunne komme ind igen, før et af
punkterne i det lukkede bord opløses.

At lave punkter
Et punkt opstår, når du formår at placere to eller flere brikker på samme
punkt. Fordelen ved at lave et punkt er, at brikkerne på punktet ikke kan slås
hjem, og at modstanderen ikke kan mellemlande eller ende på dette punkt.

Når du har lavet flere punkter i rækkefølge, har du lavet et blokade. I
diagram 3 har Hvid således en 4punktsblokade. Fordelen ved blokader er, at
det gør det sværere for modstanderen at få sine brikker forbi denne og dermed
opfylde målsætningen om at få brikkerne hjem, og samtidig er det sværere
for modstanderen at få brikker ind fra baren.

Udtagning af brikker
Som sagt er formålet med spillet at tage dine brikker ud af brættet før
modstanderen. Du kan først begynde at tage dine brikker ud, når alle dine
brikker er inde i dit indre hjemland. Brikker der er taget ud, kan ikke komme
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Diagram 3.
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er indespærret bag en blokade med op til seks punkter. I et blokadespil har
løbespillet underordnet betydning. Faktisk er det en fordel at være bagud i
pips, da det giver en bedre timing. Den spiller, der er foran i løbespillet, er
ofte tvunget til at rykke sine brikker ind på de dybe felter. Mange gammons
bliver tabt og vundet med denne spilletrategi, som kan være meget kompliceret
at spille.

Bagspil:  Når det så går helt galt, kan man spille bagspil, men spil kun bagspil,
når du er tvunget til det. Hvis man på forhånd kan se, at man taber
blokadespillet, kan man forsøge at få to eller tre ankre. Planen er at vente på,
at modstanderen efterlader et blot, som man kan ramme. At spille et bagspil
kan være meget svært for selv meget rutinerede spillere. Det måske vigtigste,
når der spilles bagspil, er at bevare chancen for at vinde, når man rammer
modstanderens blot. Det er derfor vigtigt, at kunne lave en blokade, der kan
forhindre modstanderen i at bringe sine brikker hjem, når de bliver ramt.
Timing er derfor central, når der spilles bagsspil (god timing er, når man ikke
risikerer at ødelægge sit bord).

Jo dybere ankre der holdes, desto flere skud kommer der. Men man taber
også flere gammons og backgammons. For at opnå en god timing er det
mange gange en god idè, at spille uden 24punktet som holdepunkt. Derfor
mener mange, at de mest succesfulde bagspil er fra 23- og 22punkterne.
Derved opnås gode muligheder for skud i tiltrækkelig god tid. Man vinder
oftere på et tidligt skud end på et senere skud. Vigtigt for et succesbagspil er
endvidere, at holdepunkterne står tæt på hinanden. Her tænkes der på 22+23,
22+24, 21+23 og 23+24 punkter, mens 21+24punktet giver et dårligt bagspil.
Det skal nævnes, at man sagtens kan spille bagspil med mere end to
holdepunkter i modstanderens i hjemland. De er dog sjældne.
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med i spillet igen.
Hvis du bliver ramt, mens du tager ud og dermed kommer på baren, kan

du først tage ud igen, når denne brik er blevet transporteret hele vejen rundt
på brættet.

Brikkerne tages ud fra brættet fra de punkter, der svarer til de øjne der
vises på terningerne i slaget. Du er ikke tvunget til at tage brikker ud, men
kan vælge at rykke i hjemlandet. Hvis en terning viser et antal øjne, der er
højere end det højeste punkt, du har
brikker på, skal du fjerne en brik fra den
højeste spids, der er brikker på. Hvis du
fx slår en 6er, men kun har brikker fra 5-
punktet og nedefter, skal du tage en brik
ud fra 5punktet. Hvis Sort i diagram 4 fx
slår 61, kan Sort, i stedet for at spille 4/
ud, 3/2 som efterlader to blots, vælge at
spille 4/3 med 1eren og derefter 3/ud med
6eren. Tager du alle dine brikker ud før
modstanderen, har du vundet spillet.

Gammon og backgammon
Den spiller der først får sine brikker ud, vinder 1, 2 eller 3 point. Hvis
modstanderen har taget brikker ud, når du tager din sidste brik ud, vinder du
et almindeligt spil til 1 point (diagram 5). Hvis modstanderen endnu ikke
har taget brikker ud, vinder du en gammon til 2 point (diagram 6). Hvis
modstanderen endnu ikke har taget brikker ud og stadig har brikker på baren
eller i dit indre hjemland, vinder du en backgammon til 3 point (diagram 7).
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121110987654321

Diagram 4.
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6. Spillestrategi
Nedenfor er en kort gennemgang af de forskellige spillestrategier, som spillerne
søger hen imod. Da man ikke altid kan styre udviklingen i et parti, kan man
også betegne det som typer af positioner.

Løbespil: Med et løbespil forstås en position, hvor der ikke længere er kontakt
mellem spillernes brikker. Da det er en forholdsvis simpel spillestrategi, idet
den spiller, der slår de højeste slag, vinder, er det ofte en fordel for begynderen
at søge mod et løbespil, mens de erfarne spillere søger mod mere komplicerede
typer af positioner.

Holdespil: Et holdespil er en positionstype, hvor i hvert fald den ene part har
et fremskudt anker. Tag fx de to bageste brikker for hver spiller og ryk dem
fire felter frem. Så har man et holdespil.  Når den ene part spiller et holdespil,
søger den anden typisk mod et løbespil. Det er ofte spilleren, der er foran i
pips, som ønsker et løbespil, mens spilleren, der er bagud i pips, forsøger at
bevare holdespillet (en spids svarer til et pip; spillerens piptal er det samlede
antal felter, som spillerens mangler i at rykke alle brikker ud af brættet). De
bedste og mest almindelige holdespil er fra 21-, 20- eller 18punktet.

Blitz: Blitzen er en positionstype, hvor formålet er at lukke modstanderen
ude af spillet ved at sætte mindst én brik på baren mod et lukket bord.  I en
blitz bliver der angrebet i det indre hjemland, hvor formålet er at forhindre,
at modstanderen laver et anker. I en blitz er det for angriberen derfor af
mindre betydning, hvilke indre punkter der laves. Problemet med blitzen er,
at når den mislykkes, kan prisen mange gange være høj, da det er svært at
ændre spillestrategi efter en mislykket blitz. Det skyldes, at man ofte har
bragt brikker ud af spil ved at etablere de lave punkter.

Blokadespil: Blokadespil er en positionstype, hvor den ene eller begge spillereDiagram 5. Diagram 6. Diagram 7.
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Ugyldige slag og ulovlige ryk
For at dit slag er gyldigt, skal begge terninger ligge fladt mod brættet i den
halvdel, der ligger til højre for dig. Ligger en eller begge terninger ikke korrekt,
er der tale om et ugyldigt slag, og du skal slå om med begge terninger.

Et slag er tilendebragt, når du løfter én eller begge dine terninger fra brættet
eller berører en eller begge terninger med det formål at tage dem op.

Hvis du foretager et ulovligt ryk, dvs. rykker noget andet end terningerne
viser, har modstanderen to muligheder: 1) At acceptere det ulovlige ryk, eller
2) at kræve, at du rykker om i overensstemmelse med, hvad terningerne viste.
Du kan herefter rykke hele slaget om.

Accept af et ulovligt ryk sker ved, at spilleren indleder sin tur, enten ved at
kaste sit slag eller ved at doble (se nedenfor).

Hvis du kaster dine terninger, før modstanderen har tilendebragt sit slag
(ved at tage sine terninger op), kan modstanderen vælge, at du skal slå om
eller at slaget gælder.

Dobleterningen
Alle kampe afvikles med brug af dobleterningen. I spil, hvor der ikke er doblet,
kan du, som tidligere beskrevet, tabe 1 (almindeligt spil), 2 (gammon), eller
3 point (backgammon).  Formålet med dobleterningen er at forøge antallet
af point, man spiller om. Er der doblet, vinder du 1, 2 eller 3 point ganget
med dobleterningens værdi. Er dobleterningen på 2, og du vinder en gammon,
bliver det således til 4 point i stedet for de normale 2 point. Er dobleterningen
på 4, vinder du ved en gammon 8 point i stedet for de normale 2 point.

Når spillet starter, placeres dobleterningen på midten af baren eller i midten
af siderammen på brættet med 64-siden opad (1-siden, hvis der er en sådan).

Doblinger kan tilbydes af den spiller, der skal til at slå, og tilbuddet skal
gives, inden terningerne kastes. Hvis du har rullet dine terninger, også hvis
der er tale om et ugyldigt slag, har du forpasset din mulighed for at doble,
indtil det bliver din tur igen.

Du kan doble på to måder: Du kan tage dobleterningen, vende den på

36

51: 13/8 med 5eren og splittet 24/23 med 1eren anses for korrekt. Ideen
med splittet er at forøge chancen for at lave et fremskudt anker. Man bør dog
aldrig undervurdere slottet 6/5, som i en årrække var anset som det eneste
rigtige. Mange gange er det korrekt at søge mere komplicerede stillinger.
43: Computerne anbefaler flere forskellige ryk. Man kan tage to byggere ned
fra 13punktet med 13/9 13/10, hvilket giver gode muligheder for et
blokadespil. Man kan slotte to ankrer med det passive 24/20 24/21. Er
undervurderet af mange spillere og godt til at overraske med, da mange er
totalt ukendte med svarene. Endelig de to mest anvendte, der minder meget
om hinanden. 24/20 13/10 og 24/21 13/9. Det er svært at sige, hvad der er
bedst. Ideen med begge ryk er både at forsøge at lave et fremskudt anker og
samtidig også en mulighed for at lave et punkt med næste rul.
42:  Det næstbedste åbningsslag. Alt andet end at tage 4-punktet med 8/4 6/
4 er en kæmpefejl. Der er nu gode chancer til alle spiltyper samtidig med, at
modstanderen er under pres fra starten.
41:  Samme idé som med 5-1. Det anses som bedst at spille 13/9 24/23. Her
er splittet mere klart, da det er mere sandsynligt at rulle konstruktivt med en
bygger på 9-punktet. Dog skal man ikke undervurdere 13/9 6/5, der stadig
spilles af mange om end sjældent. Er gammon vigtig, kan den aggressive 24/
20 6/5 bruges som angrebsvåben. Det er dog ikke et tilrådeligt alternativ.
32: I mange år var det anset som korrekt at spille to byggere ned fra
midtpunktet med 13/11 13/10. I dag er det lige så acceptabelt med anker-
slottet 24/21 13/11. Et alternativ der kan komplicere spillet, er den noget
utraditionelle 24/22 13/10.
31: Klart det bedste åbningsrul. Her laves 5punktet med 6/5 8/5.
Modstanderen er under pres, og man har initiativet fra starten til at præge
spillet.
21:  Her er det korrekt at spille 2eren ned 13/11. Mange splitter så med 24/
23. Andre foretrækker at slotte 5punktet med 6/5. Grunden til dette er, at
når brikken på 5-punktet hittes, har man vigtige konstruktive 6ere fra baren
(11/5*). Et roligt alternativt er 13/10, om end noget passivt.
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næste niveau i rækkefølgen og sige: “jeg dobler”. Den første dobling i hvert
spil er således altid en 2-dobling. Du kan også bare vende terningen på næste
niveau og placere den inde på brættet. En berøring af dobleterningen med en
klar indikation af at du vil doble, tæller også som en dobling.

Har du valgt at doble, overgår den næste beslutning til modstanderen, og
du kan således ikke trække din dobling tilbage.

Modstanderen har to muligheder: Enten acceptere doblingen eller droppe
doblingen. Accepteres 2doblingen, spiller I nu om 2, 4 (gammon) eller 6
point (backgammon). Droppes doblingen, stopper spillet, og du vinder 1
point.

Vælger modtanderen at tage doblingen, betyder det, at du mister råderetten
over dobleterningen, og terningen flyttes over på modstanderens side af brættet
og det nye niveau placeres opad på terningen.

Derefter kan din modstander på et senere tidspunkt vælge at redoble til 4.
Hvis eller når dette sker, skal du tage stilling til denne 4dobling. Hvis du
vælger at droppe, taber du 2 point (dobleterningens niveau), og spillet stopper.
Vælger du at acceptere doblingen, tager du den over på din side, og 4siden
lægges opad. Og sådan kan dobleterningen fortsætte frem og tilbage i løbet
af et spil.

Selvom dobleterningen kun viser op til 64, kan der godt dobles til højere
niveauer (128, 256 osv.).

I kampe gælder en speciel regel for doblinger: Crawfordreglen. Når den
ene spiller når en score, hvor vedkommende kun mangler 1 point i at have
vundet kamp (matchpoint), må ingen af spillerne doble i det parti, der følger
umiddelbart efter. Hvis den førende spiller ikke vinder dette parti, og
modstanderen ikke har vundet nok point til at vinde kampen, må der igen
dobles, og det er tilladt i resten af kampen.

35

5. Åbningsslagene
Igennem årene har der i backgammon været en del debat om, hvordan
åbningsslagene bør spilles. I det følgende kan du læse lidt om grundene til, at
åbningsslagene bliver spillet, som de gør.

65: 24/13 uden tvivl. 65 er et af de bedste åbningsslag at starte med. Det er
som regel en fordel at have færre brikker tilbage. Fører ofte til løbespil.
64: Kan spilles på tre acceptable måder. At lave 2-punktet med 8/2 6/2 har af
mange været anset for at være en klar fejl på åbningsslaget. Ikke desto mindre
har det vist sig effektivt med et ekstra punkt i det indre hjemland. 24/14 med
samme idé som på 65. Dog lidt mere risikabelt, da brikken er i fare for at
blive slået. Endelig er der 24/18 13/9. Dette har længe været den foretrukne
måde at rykke 64 på. Rykket giver god kontrol over de ydre hjemlande og
samtidig har man en bygger til de vigtige indre punkter.
63: Normalt 24/18 med 6eren. Er man til at løbe, spiller man videre 18/15
med 3eren. Er man til punkter og ønsker en bygger, spiller man 13/10 med
3eren.
62: Samme princip som 63. Derfor 24/18 13/11.
61: Igen et af de helt gode åbningsrul. Det er klart bedst at rykke 13/7 8/7.
Der er gode muligheder for blokadespil mod de to brikker på 24punktet.
54: Mange rykker 13/8 13/9. Idéen er at have gode muligheder for at lave et
punkt eller lave en blokade. Andre mener derimod, at det er vigtigt at få et
hurtigt fremskudt anker. Derfor slotter mange med 24/20 med 4eren og
spiller 13/8 med 5eren. Den sidste er for løbespillerne, hvor man rykker 24/
15 med den bageste brik.
53: Kan lige snige sig ind som et af de gode slag. Det er korrekt at lave
3punktet med 8/3 5/3. Alle spilplaner er endnu åbne.
52: Her er det korrekt at spille 13/8 med 5eren. Derefter er det op til den
enkelte, om man vil have en bygger ned med 13/11 til blokadespil eller om
det nye split 24/22 skal anvendes. Splittet anses for at være lidt bedre.
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4. Turneringsregler
Dette afsnit er en gengivelse af gældende turneringsregler. 1. udgave af
turneringsreglerne trådte i kraft i 1990. I 1996 blev der tilføjet regler for
anvendelse af spilleur. Senest er der sket en omfattende revidering af
turneringsreglerne i 2001.

1. KONVENTIONEN
1.1 Fortolkning
Turneringsreglerne kan og skal ikke regulere alle tænkelige situationer, der
måtte opstå i spillet. De fratager ikke turneringslederen dømmekraften og
retten til at finde en retfærdig løsning, der netop passer til den konkrete sag.

1.2 Omfang
1. BACKGAMMONREGLER. De af Dansk Backgammon Forbund
godkendte backgammonregler gælder i alle af Dansk Backgammon Forbund
godkendte turneringer. Turneringsledere og/eller spillere må ikke anvende
andre end de gældende backgammonregler.

2. TURNERINGSREGLER. Nærværende turneringsregler gælder i alle af
Dansk Backgammon Forbund godkendte turneringer. Turneringsledere og/
eller spillere må ikke anvende andre end nærværende turneringsregler.

3. TAKT.
1) Generelt. Turneringsledere og spillere forventes, i
overensstemmelse med spillets ånd, at udvise en høj grad af
sportslig og hensynsfuld optræden.

2) Håndtering af udstyr. Spillerne skal behandle det anvendte
udstyr ordentligt. Upassende behandling af det anvendte udstyr
kan resultere i diskvalifikation.

34

nærværende turneringsregler eller andre regler er hjemmel til dette, idømme
straf.

5.6 Turneringslederen og -komitéens indberetningspligt
Enhver afgørelse i en tvist skal, straks efter turneringen er færdigspillet,
indberettes til Dansk Backgammon Forbund med en beskrivelse af
hændelsesforløbet og angivelse af begrundelse for afgørelsen.
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4. STRAF. Hvis en spiller overtræder § 1.2, stk. 1-3, kan det føre til
diskvalifikation og bortvisning. I særlige tilfælde kan spilleren idømmes
tidsbestemt karantæne. Hvis en  turneringsleder overtræder § 1.2, stk. 1-3,
kan denne få frataget retten til at fungere som turneringsleder.

5. DISPENSATION. Dispensation fra § 1.2, stk. 1-2 kan opnås, hvis følgende
tre kriterier er opfyldt: 1) Der skal være tale om et specielt turneringsformat,
som nødvendiggør anvendelsen af andre regler. 2) Der skal indhentes tilladelse
fra Dansk Backgammon Forbund. 3) Det skal i forbindelse med
turneringsindbydelsen offentliggøres efter hvilke regler, turneringen afvikles.

1.3 Personale
1. TURNERINGSLEDERE. Turneringen skal overvåges af én eller flere
kyndige og uvildige turneringsledere.

2. TURNERINGSKOMITÉ. En turneringskomité kan nedsættes efter behov
jf. § 5.2. Turneringskomitéen skal bestå af tre eller fem kyndige og uvildige
backgammonspillere. En turneringsleder, der er tilknyttet turneringen, må
ikke være en del af turneringskomitéen.

3. OBSERVATØR. Turneringslederen kan, på eget initiativ eller efter
anmodning fra en spiller, udnævne en observatør til at overvåge en kamp.
Observatøren har fuld bemyndigelse til at beskytte spillerne mod ulovligheder.
Turneringslederen kan opkræve et gebyr hos spillerne, hvis en observatør
udnævnes.

1.4 Tilmeldinger
1. GODKENDELSE. Alle tilmeldinger skal godkendes af turneringslederen.
Udelukkelse kan ske uden at meddele en begrundelse.

2. ANVISNING TIL HØJERE RÆKKE. I tilfælde af at en turnering afvikles
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5. TVISTER
5.1. Klage
Såfremt der opstår en tvist mellem to spillere, skal disse lade terninger, brikker,
dobleterning, scorekort m.m. ligge, uden at ændre noget, mens
turneringslederen tilkaldes for at afgøre tvisten. Hvis den ene af spillerne
samtidig er turneringsleder, skal en anden til turneringen knyttet
turneringsleder afgøre tvisten. Er ingen anden turneringsleder tilknyttet
turneringen, skal tvisten afgøres efter § 5.2.

5.2. Appel
Spillerne kan appellere turneringslederens afgørelse, men dette skal ske straks,
mens en omgørelse kan ske i tide. En appel skal straks behandles af en
turneringskomité. Turneringskomitéen kan omgøre turneringslederens
afgørelse ved simpelt flertal. Denne bestemmelse udtømmer spillerens ret til
appel.

5.3 Manglende efterlevelse af turneringreglerne
Manglende efterlevelse af nærværende turneringsregler betyder, at en spiller
står svagt i en eventuel tvist.

5.4 Vidneudsagn
Såvel turneringsleder som turneringskomité er forpligtet til at indhente
relevante vidneudsagn og argumenter. En spiller er altid berettiget til at
argumentere om fakta og regler. Tilskuere må ikke udtale sig, medmindre de
anmodes herom af turneringslederen. Dog kan tilskuere gøre turneringslederen
opmærksom på tilfælde af snyd.

5.5 Spillernes indberetningsret
En spiller kan indberette turneringskomitéens afgørelse til Dansk Backgam-
mon Forbund, efter nærmere fastsatte retningslinjer, som kan tage principiel
stilling til tvisten. Dansk Backgammon Forbund kan endvidere, hvor der i



17

i mere end én række, kan en deltager udelukkes fra en lavere række og anvises
til en højere række.

3. INDBERETNING. Såfremt turneringslederen har udelukket en person
fra deltagelse efter § 1.4, stk. 1 eller anvist en deltager til en højere række
efter § 1.4, stk. 2, skal turneringslederen, straks efter turneringen er
færdigspillet, indberette dette til Dansk Backgammon Forbund med angivelse
af begrundelse for beslutningen.

1.5 Sprog
De officielle turneringssprog i internationale turneringer er engelsk og dansk.
I nationale turneringer er det officielle turneringssprog dansk. Mellem spillere
og/eller tilskuere er det, så længe kampen spilles, ikke tilladt at tale andre
sprog end de nævnte.

1.6 Tilskuere
1. GENERELT. Tilskuere skal overvære kampen i stilhed. Tilskuere må ikke
henlede opmærksomheden på eventuelle fejl i spillet, ligesom de ikke må
kommentere spillet. Dog kan tilskuere gøre turneringslederen opmærksom
på tilfælde af snyd.

2. SIGNALERING OG ANDEN HJÆLP. Når en kamp er begyndt, må
ingen tilskuer sende signaler eller på anden måde hjælpe spillerne.

3. STRAF. Overtrædelse af § 1.6, stk. 1-2 kan føre til diskvalifikation og
bortvisning af de involverede tilskuere. I særlige tilfælde kan der idømmes
tidsbestemt karantæne.

4. ANMODNING. Enhver spiller kan anmode turneringslederen om, at én
eller flere tilskuere bliver bortvist fra at overvære kampen.
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har afsluttet sin tur, står doblingen ved magt, hvis den iøvrigt er gyldig. Mod-
standeren er berettiget til at afslutte sin tur med viden om den for tidligt
foretagne dobling.

6. DOBLINGER TIL FORKERT NIVEAU. Hvis en spiller dobler eller
accepterer/dropper en dobling på et forkert niveau, er doblingen eller accepten/
droppet af doblingen gyldig, men dobleterningens niveau skal bringes i
overensstemmelse med, hvad der ville have været en korrekt dobling eller
accept/drop af doblingen.

4.5 Fuldførelse
Alle partier og kampe skal spilles til ende, medmindre de bliver bragt til
afslutning ved et drop af en dobling. Dog kan en spiller i et parti uden kontakt
acceptere tab af et enkelt point, en gammon eller en backgammon. Spillerne
må ikke, udover som nævnt i det forgående, aftale udkommet af point, parti
eller kamp. Alle kampe skal spilles til den angivne pointsum. Overtrædelse af
nærværende bestemmelse kan resultere i diskvalifikation af den ene eller begge
spillere. I særlige tilfælde kan de implicerede parter idømmes tidsbestemt
karantæne.

4.6 Rapportering af resultater
Vinderen af kampen skal umiddelbart efter kampens afslutning meddele
resultatet til  turneringslederen. Turneringslederen verificerer og offentliggør
resultatet på turneringstavlen. Såfremt et fejlagtigt resultat er blevet offentlig-
gjort, kan det rettes, hvis det sker inden, der er forløbet urimelig lang tid, og
hvis ingen af spillerne har påbegyndt en efterfølgende kamp i turneringen.

4.7 Føre score
Hver spiller skal føre en løbende opgørelse over kampens score, ligesom der
før hvert parti gensidigt skal meddeles kampens score spillerne imellem. Før
et eventuelt Crawfordparti går igang, skal spillerne gensidigt meddele dette.
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5. INDBERETNING. Såfremt turneringslederen har diskvalificeret og/eller
bortvist en tilskuer efter § 1.6, stk. 3, skal turneringslederen, straks efter at
turneringen er færdigspillet, indberette dette til Dansk Backgammon Forbund
med angivelse af begrundelse for beslutningen.

1.7 Hjælpemidler, signalering og anden hjælp
1. GENERELT. Når en kamp er begyndt, må ingen af spillerne gøre brug af
elektroniske, mekaniske, skriftlige eller andre hjælpemidler, udover hvad der
er nødvendigt for at føre scorekort.

2. SIGNALERING OG ANDEN HJÆLP. Når en kamp er begyndt, må
ingen af spillerne modtage signaler eller anden hjælp fra tilskuere.

3. STRAF. Overtrædelse af § 1.7, stk. 1-2 kan føre til diskvalifikation og
bortvisning af spilleren. I særlige tilfælde kan der idømmes tidsbestemt karan-
tæne.

4. ANMODNING. Enhver spiller kan anmode turneringslederen om, at
resten af en igangværende kamp overvåges af en observatør.

5. INDBERETNING. Såfremt turneringslederen har diskvalificeret og
bortvist en spiller efter § 1.7, stk. 3, skal turneringslederen, straks efter at
turneringen er færdigspillet, indberette dette til Dansk Backgammon Forbund
med angivelse af begrundelse for beslutningen.

2. REGULATIVER
2.1 Sted
Alle kampe skal spilles på de turneringsarealer, der er udpeget af tur-
neringslederen. Enhver spiller kan kræve, at vedkommendes kamp spilles i et
ikke-rygerlokale, hvis et sådant findes.
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4.4 Dobleterningen
1. OPSÆTNING AF DOBLETERNINGEN. Det er begge spilleres ansvar,
at dobleterningen ved begyndelsen af hvert parti er placeret midt mellem de
to spillere med ‘1’- eller ‘64’-siden vendt opad. Som undtagelse gælder det,
at dobleterningen under et Crawfordparti skal fjernes helt fra brættet.

2. DOBLING. Spillerne må doble, når det er deres tur. Dog kun inden de
kaster terningerne, og således ikke efter et ugyldigt slag. Spillerne dobler ved
at dreje dobleterningen og placere den på brættet, således at den viser
dobleniveauet umiddelbart over det gældende, samt at sige ”jeg dobler” eller
ord af samme betydning. I kampe afviklet med brug af spilleur, skal spilleren
tillige trykke på knappen på sin side af spilleuret, så modstanderen overvejer
doblingen i egen tid. Dobleterningen skal behandles med forsigtighed, da
både verbale og fysiske handlinger kan tolkes som en dobling.

3. ACCEPT/DROP AF DOBLING. Spillerne accepterer en dobling ved at
tage dobleterningen over til sig selv og sige ”jeg tager” eller ord af samme
betydning. Dobleterningen skal derefter placeres inden for brættets
afgrænsning på den dobledes side af brættet, så den er synlig for begge spillere.
Spillerne dropper ved, at sige “jeg dropper” eller ord af samme betydning. I
kampe afviklet med brug af spilleur, skal spilleren tillige stoppe uret. Efter et
drop opdateres scorekortet og et nyt parti påbegyndes. Dobleterningen skal
behandles med forsigtighed, da både verbale og fysiske handlinger kan tolkes
som accept eller drop af en dobling.

4. CRAWFORDREGLEN. Crawfordreglen gælder i alle kampe. I det første
parti hvor en spiller mangler ét point i at vinde kampen, kan ingen af spillerne
doble. Dobler en spiller alligevel, annulleres doblingen. I eventuelle følgende
partier må dobleterningen benyttes igen.

5. FOR TIDLIG HANDLING. Hvis en spiller dobler, før modstanderen
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2.2 Starttidspunkt og pauser
1. STARTTIDSPUNKT. Alle kampe skal starte på de angivne tidspunkter.

2. PAUSER. Hver spiller er berettiget til et antal pauser af 5 minutters varighed.
I kampe op til 9 point: Èn pause. I kampe på 11-13 point: To pauser. I
kampe på 15-19 point: Tre pauser. I kampe over 19 point: Fire pauser. Pausen
skal holdes mellem to partier.

3. DISPENSATION. Turneringslederen kan i særlige tilfælde efter en konkret
vurdering dispensere fra § 2.2, stk. 1-2, såfremt specielle hensyn til den ene
eller begge spillere taler herfor. Turneringslederen kan i kampe af særlig
betydning dispensere fra § 2.2, stk. 1-2.

4. STRAF. Overtrædelse af reglerne om starttidspunkt og pauser vil medføre
tildeling af strafpoint. Ét strafpoint tildeles, hvis en spiller endnu ikke 5
minutter efter starttidspunktet, har indfundet sig og påbegyndt spillet.
Herefter tildeles der yderligere ét strafpoint for hvert femte minuts forsinkelse.
Når en spiller har tabt, hvad der svarer til halvdelen af kamplængden i
strafpoint, er kampen tabt. For at undgå sanktioner, skal man sikre sig
turneringslederens accept, hvis man mellem to kampe forlader
turneringsarealerne i mere end 10 minutter. Såfremt en spiller tildeles
strafpoint for overtrædelse af § 2.2, stk. 1, og kampen afvikles med brug af
spilleur, regnes kampen som igangværende og tidskontrol beregnes efter §
3.5, stk. 6.

2.3 Langsomt spil
1. STRAF. Hvis turneringslederen vurderer, at en kamp bliver afviklet i et
urimeligt langsomt tempo, kan turneringslederen vælge følgende sanktioner:

1) Resten af kampen afvikles med brug af spilleur.

2) Give en advarsel. Hvis det urimeligt langsomme tempo herefter
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begge spilleres tid er opbrugt, og det er umuligt at afgøre hvilken
spillers tid, der blev opbrugt først, skal resten af kampen afvikles
uden brug af spilleur.

2) Første gang en spillers tid er opbrugt, tildeles modstanderen 2
point. Hvis dette betyder, at denne vinder kampen, er kampen
ovre, og det parti der er i gang, skal ikke spilles færdigt. Undtagelse:
Hvis en spillers tid er opbrugt, men spilleren er sikker på at vinde
kampen, uanset hvad spillerne ruller fremover, vinder spilleren
kampen.

3) Hvis kampen ikke bliver afgjort efter § 4.3, stk. 3, nr. 2, får
begge spillere yderligere 5 minutter på spilleuret. Partiet fortsæt-
ter derefter.

4) Anden gang, og eventuelle yderligere gange, en spillers tid er
opbrugt, tildeles modstanderen 1 point. Hvis dette betyder, at
denne vinder kampen, er kampen ovre, og det parti der er i gang,
skal ikke spilles færdigt. Undtagelse: Hvis en spillers tid er opbrugt,
men spilleren er sikker på at vinde kampen, uanset hvad spillerne
ruller fremover, vinder spilleren kampen.

5) Hvis kampen ikke bliver afgjort efter § 4.3, stk. 3, nr. 4, får
begge spillere yderligere 5 minutter på spilleuret. Partiet fortsæt-
ter derefter.

6) Eventuel tidsstraf ændrer ikke på et igangværende partis status.
Er det igangværende parti ikke et Crawfordparti før straffen, er
det stadig ikke et Crawfordparti efter straffen, selv om
modstanderen skulle nå en situation, hvor denne mangler 1 point.
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stadigt opretholdes, kan turneringslederen tildele strafpoint.

2. ANMODNING. Enhver spiller kan anmode turneringslederen om, at
resten af en igangværende kamp afvikles med brug af spilleur, eller at der
udnævnes en observatør til at overvåge kampen.

2.4 Tilfældige og gyldige slag
1. STRAF. Hvis turneringslederen vurderer, at en spiller overtræder
bestemmelserne i § 4.1, stk. 1 eller § 4.1, stk. 4, nr. 1, kan turneringslederen
bestemme, at resten af en igangværende kamp afvikles med brug af
terningblander.

2. ANMODNING. Enhver spiller kan anmode turneringslederen om, at
resten af en igangværende kamp afvikles med terningblander, eller at der
udnævnes en observatør til at overvåge kampen.

3. FORBEREDELSER
3.1 Brættet
Enhver spiller kan kræve, at der, når dette er tilgængeligt, anvendes et bræt
på minimum 44 cm x 55 cm og maksimum 66 cm x 88 cm. Bliver et bræt
med disse mål først tilgængeligt efter, kampen er igangsat, kan spilleren kræve
det anvendte bræt udskiftet. Før kampen starter, skal alle terninger og
dobleterninger, som ikke anvendes, fjernes fra brættet.

3.2 Bægre
Enhver spiller kan kræve, at der, når dette er tilgængeligt, anvendes bægre
med indvendig kant fremfor bægre uden indvendig kant. Bliver bægre med
indvendig kant først tilgængelige efter, kampen er igangsat, kan spilleren
kræve de anvendte bægre udskiftet.
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2. STOP AF SPILLEUR. Det er kun tilladt at stoppe spilleuret i nedenstående
otte situationer:
1) Når et spil er spillet til ende.

2) Under pauser. Begge spillere skal nedskrive tiden på spilleuret
på scorekortet, hvis én eller begge spillere forlader bordet, hvor
kampen afvikles.

3) Hvis en terning ryger på gulvet.

4) Hvis turneringslederen tilkaldes.

5) Hvis en spiller har taget terningerne op, inden modstanderen
har afsluttet sin tur, som beskrevet i § 4.1, stk. 5, nr. 2.

6) Hvis en spiller har taget terningerne op og startet modstanderens
ur, som beskrevet i § 4.1, stk. 6, nr. 2.

7) Hvis en spiller kræver et ulovligt ryk eller et formodet ulovligt
ryk omgjort, som beskrevet i § 4.2, stk. 3, nr. 3.

8) Hvis spiller A mener, at partiet er afgjort. Hvis spiller B er enig,
noterer spillerne resultatet og starter næste parti. Er spiller B uenig,
tilkaldes turneringslederen, som afgør tvisten. Hvis spiller B har
ret, tildeles spiller B 5 minutter ekstra, spilleuret genstartes og
partiet afsluttes.

3. TIDEN OPBRUGT
1) En spillers tid betragtes som opbrugt i det øjeblik, en af spillerne
eller turneringslederen konstaterer det. Såfremt en spillers tid er
opbrugt, stoppes spilleuret og turneringslederen tilkaldes. Hvis
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3.3 Terninger
1. GENERELT. Enhver spiller kan kræve, at der, når dette er tilgængeligt,
anvendes præcisionsterninger fremfor alle andre terninger. Bliver
præcisionsterninger først tilgængelige efter, kampen er igangsat, kan spilleren
kræve de anvendte terninger udskiftet.

2. I KAMPE AFVIKLET UDEN BRUG AF SPILLEUR. Spillerne skal
udvælge fire terninger. Disse skal benyttes kampen igennem med undtagelse
af situationerne beskrevet i § 3.3, stk. 1 og § 3.7. Hver spiller skal bruge to
terninger.

3. I KAMPE AFVIKLET MED BRUG AF SPILLEUR. Spillerne skal udvælge
fire terninger. Disse skal benyttes kampen igennem med undtagelse af
situationerne beskrevet i § 3.3, stk. 1 og § 3.7. Kun to terninger bruges i
hvert parti. Dog skal der altid være fire terninger ved brættet, således at
terningbytte er muligt.

3.4 Terningblander
1. SITUATIONER. Backgammonkampe med terningblander kan
forekomme som option, præference, obligation eller straf.

1) Option. I enhver turnering kan spillerne, hvis de er enige,
vælge at afvikle kampen med brug af terningblander.

2) Præference. Enhver spiller kan kræve, at kampen afvikles med
brug af terningblander, såfremt det i forbindelse med
turneringsindbydelsen er offentliggjort, at turneringen eller dele
af turneringen afvikles med terningblanderpræference.

3) Obligation. Spillerne er forpligtet til at afvikle kampen med
brug af terningblander, såfremt det i forbindelse med
turneringsindbydelsen er offentliggjort, at turneringen eller dele

28

3. ULOVLIGE RYK.
1) Generelt. Hvis en spiller bliver opmærksom på, at modstanderen
har foretaget et ulovligt ryk, kan spilleren enten acceptere rykket,
som det er foretaget, eller kræve, at modstanderen rykker om i
overensstemmelse med, hvad terningerne viste.

2) Accept/omryk af ulovlige ryk i kampe afviklet uden brug af
spilleur. Accept af et ulovligt ryk sker ved, at spilleren indleder sin
tur. Krav om omryk fremsættes ved at forelægge modstanderen
fakta. Når modstanderen har accepteret fakta, skal denne genplacere
terningerne på brættet, så de viser den korrekte værdi, og rykke
om.

3) Accept/omryk af ulovlige ryk i kampe afviklet med brug af
spilleur. Accept af et ulovligt ryk sker ved, at spilleren indleder sin
tur. Krav om omryk fremsættes ved at stoppe uret og forelægge
modstanderen fakta. Når modstanderen har accepteret fakta, skal
spilleren genstarte uret, hvorefter modstanderen rykker om.

4. FEJL I STARTOPSTILLINGEN. Hvis en fejl i startopstillingen opdages
efter, at den spiller der startede, har påbegyndt sin anden tur, betragtes
startopstillingen som gældende på trods af fejlen. En spiller der starter med
færre end 15 brikker, kan derfor stadig tabe gammon eller backgammon.
Hvis fejlen opdages før,  den spiller der startede, har påbegyndt sin anden
tur, skal startopstillingen, såfremt det er muligt, bringes i overensstemmelse
med den korrekte startopstilling.

4.3 Spilleur
1. HÅNDTERING AF SPILLEUR. Spillerne skal stoppe og starte uret med
den hånd, som de bruger til at rykke brikkerne.
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af turneringen afvikles med terningblanderobligation.

4) Straf. I enhver turnering er spillerne forpligtet til at afvikle
resten af en igangværende kamp med brug af terningblander,
hvis turneringslederen bestemmer dette i henhold til § 2.4.

2. DISPENSATION. Turneringslederen kan i særlige tilfælde efter en konkret
vurdering dispensere fra § 3.4, stk. 1, nr. 2-3, såfremt specielle hensyn til den
ene eller begge spillere taler herfor.

3. KONSTRUKTION OG GODKENDELSE. Terningblanderen skal være
ordentligt konstrueret. Hvis en spiller kræver det, skal terningblanderen
godkendes af turneringslederen, før kampen påbegyndes.

4. PLACERING. Såfremt der anvendes terningblander, skal den placeres på
modsatte side af spillernes indre hjemland.

3.5 Spilleur
1. SITUATIONER. Backgammonkampe med spilleur kan forekomme som
option, præference, obligation eller straf.

1) Option. I enhver turnering kan spillerne, hvis de er enige,
vælge at afvikle kampen med brug af spilleur.

2) Præference. Enhver spiller kan kræve, at kampen afvikles med
brug af spilleur, såfremt det i forbindelse med
turneringsindbydelsen er offentliggjort, at turneringen eller dele
af turneringen afvikles med urpræference.

3) Obligation. Spillerne er forpligtet til at afvikle kampen med
brug af spilleur, såfremt det i forbindelse med
turneringsindbydelsen er offentliggjort, at turneringen eller dele
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2) I kampe afviklet med brug af spilleur. Hvis spiller B samler
terningerne op, før spiller A har afsluttet sin tur, bliver spiller B
tildelt en tidsstraf på 30 sekunder. Krav om tildeling af tidsstraf
fremsættes ved, at spiller A, efter at have rykket færdig, stopper
uret og forelægger spiller B fakta. Når spilleren har accepteret fakta,
effektueres straffen ved, at spiller A starter spiller Bs ur. Efter 30
sekunder kan spiller B indlede sin tur.

6. AFSLUTNING AF TUR.
1) I kampe afviklet uden brug af spilleur. Spilleren afslutter sin tur
ved at løfte én eller begge terninger.

2) I kampe afviklet med brug af spillerur. Spilleren afslutter sin tur
ved at trykke på knappen på sin side af spilleuret. Spilleren skal
også afslutte sin tur ved at trykke på knappen i de tilfælde, hvor
modstanderen ikke lovligt kan rykke eller doble. Terningerne må
ikke samles op, da modstanderen skal bruge dem. Gøres dette
alligevel, og har man samtidig sat modstanderens ur igang, må
denne stoppe uret og foretage næste slag og ryk og overveje en
dobling, uden at uret går.

4.2 Brikker og brikryk
1. BRIKRYK. Spillerne skal rykke tydeligt og kun benytte én hånd til at
flytte brikkerne. Spillerne skal flytte eventuelle brikker ind fra baren, førend
andre brikker rykkes.

2. HÅNDTERING AF BRIKKER.  En spiller må ikke berøre sine egne eller
modstanderens brikker, mens det er modstanderens tur. Brikker, der er blevet
ramt, skal forblive på baren, indtil de lovligt bliver bragt i spil igen. Brikker,
der er blevet fjernet fra spillet, skal holdes helt ude af brættet i resten af
partiet.
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af turneringen afvikles med urobligation.

4) Straf. I enhver turnering er spillerne forpligtet til at afvikle
resten af en igangværende kamp med brug af spilleur, hvis
turneringslederen bestemmer dette i henhold til § 2.3.

2. DISPENSATION. Turneringslederen kan i særlige tilfælde efter en konkret
vurdering dispensere fra § 3.5, stk. 1, nr. 2-3, såfremt specielle hensyn til den
ene eller begge spillere taler herfor.

3. KONSTRUKTION OG GODKENDELSE. Spilleuret skal være
ordentligt konstrueret. Hvis en spiller kræver det, skal spilleuret godkendes
af turneringslederen, før kampen påbegyndes.

4. PLACERING. Såfremt der anvendes spilleur, skal det placeres i samme
side som spillernes indre hjemland.

5. INDSTILLING AF SPILLEUR.
1) Analoge spilleure. For et analogt spilleur gælder, at dette i alle
kampe stilles, så faldvingen falder på en hel time. I en 65 minutters
kamp kan uret fx stilles på 04:55, så faldvingen falder klokken
06:00. I en 45 minutters kamp kan uret stilles på klokken 05:15,
så faldvingen falder klokken 06:00. Begge spilleres ur skal være
indstillet til at starte på samme tidspunkt.

2) Digitale spilleure. For et digitalt spilleur gælder, at dette i alle
kampe stilles, så tiden tæller ned til 0:00. Fx skal uret i en 65
minutters kamp stilles på 01:05, så der tælles ned til 0:00. Begge
spilleres ur skal være indstillet til at starte nedtællingen fra samme
tid.
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blandet forud for starten af hvert parti. I så fald ryster den spiller, der kræver
terningerne blandet, alle fire terninger i et bæger og ruller dem ud. Derefter
vælger spillerne på skift en terning, hvor den spiller der ikke krævede
terningerne blandet, vælger den første.

4. GYLDIGE SLAG - INDLEDNING AF TUR.
1) I kampe afviklet uden brug af terningblander. Et gyldigt slag
består i, at terningerne rystes grundigt i et bæger, hvorefter de
rulles ud af bægret, uden at terningerne rører spillerens hånd, og
uden at bægret rører spilleunderlaget, således at terningerne kan
hoppe og rulle frit. Begge terninger skal efter slaget ligge fladt
mod brættet i den halvdel, der ligger til højre for baren, ellers skal
begge terninger slås om. Spilleren kan dog slå til venstre for baren,
hvis modstanderen giver sin tilladelse. Hvis en spiller har fået
tilladelse til at slå til venstre for baren, må spilleren kun slå til
højre for baren efter, at spilleren har gjort modstanderen
opmærksom herpå. Tilladelsen til at slå til venstre for baren ophører,
når spilleren har gjort opmærksom på, at spilleren vil slå til højre
for baren eller når partiet er færdigspillet.

2) I kampe afviklet med brug terningblander. Et gyldigt slag består
i, at terningerne rystes grundigt i et bæger, hvorefter de rulles ud
af bægret ned igennem terningblanderen, uden at terningerne rører
spillerens hånd. Begge terninger skal efter slaget ligge fladt mod
brættet i den halvdel, der ligger nærmest terningblanderen, ellers
skal begge terninger slås om.

5. FOR TIDLIG HANDLING.
1) Generelt. Hvis en spiller ruller før, modstanderen har afsluttet
sin tur, skal spilleren kun rulle om, hvis modstanderen kræver det.
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6. TIDSKONTROL. I en kamp, som afvikles med brug af spilleur under de
i § 3.5, stk. 1, nr. 1-4 nævnte situationer, tildeles hver spiller et antal minutter,
afhængig af kampens længde, efter nedenstående tabel. I kampe udover hvad
der er beskrevet i tabellen, anvendes følgende formel til beregning af det
antal minutter, hver spiller tildeles, hvor RA er det antal point, den ene spiller
mangler i at vinde kampen, og RB er det antal point, den anden spiller man-
gler i at vinde kampen: (((RA+RB)/2)*5)+10.

Note: I spalten til venstre er vist det antal point, som den ene spiller mangler i at vinde kampen.
I den øverste række er vist det antal point, som den anden spiller mangler i at vinde kampen. I
tabellen er angivet det antal minutter, som hver spiller tildeles afhængig af det antal point, spillerne
mangler i at vinde kampen.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71

1 51 81 02 32 52 82 03 33 53 83 04 34 54 84 05 35 55

2 02 32 52 82 03 33 53 83 04 34 54 84 05 35 55 85

3  52 82 03 33 53 83 04 34 54 84 05 35 55 85 06

4  03 33 53 83 04 34 54 84 05 35 55 85 06 36

5 53 83 04 34 54 84 05 35 55 85 06 36 56

6   04 34 54 84 05 35 55 85 06 36 56 86

7  54 84 05 35 55 85 06 36 56 86 07

8      05 35 55 85 06 36 56 86 07 37

9   55 85 06 36 56 86 07 37 57

01   06 36 56 86 07 37 57 87

11     56 86 07 37 57 87 08

21       07 37 57 87 08 38

31       57 87 08 38 58

41     08 38 58 88

51 58 88 09

61       09 39

71     59
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3.6 Præferencer
Hvis det viser sig nødvendigt, skal såvel valg af siddeplads, backgammon-
bræt, spilleretning, brikker, terninger, terningblander og spilleur bestemmes
efter kast med terningerne forud for kampens start.

3.7 Udskiftning af udstyr
1. GENERELT. Turneringslederen kan til enhver tid udskifte det anvendte
udstyr. Spillerne kan under en igangværende kamp kun udskifte det anvendte
udstyr, hvis det er defekt, eller hvis de er enige herom, eller hvis betingelserne,
som beskrevet under § 3.1, § 3.2 eller 3.3, stk. 1, er opfyldt.

2. SPECIELT OM SPILLEUR. Et spilleur med åbenbare fejl skal straks
udskiftes. Turneringslederen skal stille tiden på det nye spilleur efter sit bedste
skøn.

3.8 Notation og filmoptagelse
Turneringslederen kan, på eget initiativ eller efter opfordring fra en spiller,
udnævne en tredje person til at notere eller filmoptage kampen.

4. SELVE SPILLET
4.1 Terninger og slag
1. TILFÆLDIGE SLAG. Terningerne er udelukkende et middel til at opnå
tilfældige numre mellem 1 og 6. Enhver anden brug af terningerne er et brud
mod reglerne og ånden i backgammon.

2. HÅNDTERING AF TERNINGER. Det er ikke tilladt at berøre terninger,
som befinder sig på brættet. Dog er det tilladt at flytte sine egne terninger for
at skaffe plads til at flytte sine brikker, hvis man forinden gør modstanderen
opmærksom på det.

3. TERNINGBYTTE. Enhver spiller kan kræve, at alle fire terninger bliver


