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Kampregler for slagmark 
 
En kampbane er på størrelse med en ”lille” håndboldbane, og er delt i to.  
Inden kampen påbegyndes, stilles kampflaget synligt på egen banehalvdel efter eget ønske, 
dog aldrig tættere end 3 meter fra banens markeringslinjer. Det er muligt at supplere de i 
forvejen opstillede dækningsmuligheder med egenproduktion. Vurderes egenproduktionen at 
udgøre en fare for kampene, har kampdommerne ret til at bede om ændringer eller fjernelse af 
produktionen.  
 
Gruppens krigere må ved kampstart tage opstilling inde på banen efter eget ønske, dog aldrig 
længere væk end 5 meter fra baglinjen. En kampgruppe består af 8–16 klubmedlemmer. En 
kampgruppe kan være sammensat af klubmedlemmer fra flere klubber. Arrangørerne af 
mesterskaberne har bestræbt sig på, at en kampgruppe så vidt muligt består af medlemmer fra 
1-2 klubber.  
 
Ammunition består af aviskugler, som kampgrupperne selv fremstiller, og kampgrupperne er 
selv ansvarlige for at medbringe ammunition til kampene. Efter endt kamp er fritliggende 
ammunition fælleseje for begge kampgrupper og må indsamles. Det er tilladt at være taktisk i 
forhold til at skaffe kampgruppen mest mulig ammunition. Håndgemæng er ikke tilladt.  
 
Når signalet for ”kæmp” lyder, udstøder kampgruppen deres kampråb, hvorefter 
kampgruppen har 5 minutter til at erobre fjendens kampflag. Fjendens kampflag er erobret, og 
kampen er vundet, når fjendens og eget flag står side om side på egen banehalvdel, når 
afslutningssignal lyder.  
 
En kampgruppe må have indtil 10 krigere i kamp ad gangen. Kampgruppen  
har 20 liv pr. kamp. Herefter kan der ikke sendes flere i kamp. 
  
Ved træfning stivner krigeren og taber alt, krigeren har på sig, hvorefter krigeren i hast forlader 
banen via baglinjen. Her noteres krigerens død på kampskemaet af en voksen fra 
kampgruppen, hvorefter krigeren tilgår reserven og, når turen kommer, sendes i kamp igen, 
forudsat kampgruppen har flere liv.  
 
Ud over 10 krigere må der forud for hver kamp, udpeges to voksne til at være med i kamp. 
Voksne har kun et liv og kan ikke erstattes af andre voksne. Ved træfning forbliver den voksne 
TAVST på det sted, træfningen fandt sted, og må herefter ikke deltage med rådgivning. 
 
Betrædes banens ydermarkeringslinjer er krigeren død. En kriger kan ikke flygte. Forlades 
banen er krigeren død.  
 
Kampforløb:  
Når skiftesignalet lyder, har kampgruppen 60 sekunder til at tage opstilling efter kampreglerne.  
Når signalet for ”kæmp” lyder, udstøder kampgruppen gruppens kampråb, hvorefter 
kampgruppen har 5 minutter til at erobre sig fjendens kampflag.  
Når afblæsningssignalet lyder, har kampgrupperne 60 sekunder til at indsamle ammunition og 
rydde banen til næste kamp. Herefter lyder skiftesignalet, som betyder, at banen forlades, og 
nye kampgrupper gør sig klar.  
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Dommere: Til hver kampbane er der tilknyttet en dommer og en hjælpedommer. Dommernes 
anvisninger skal følges.  
 
Point:  
Der gives 1 point for hvert ikke-brugt liv. Modstanderens flag giver 10 point. Fairplay giver -4, -2, 
0, 2 og 4 point.  
På pointtavlen noteres kampgruppernes samlede point, og hvordan grupperne har opnået 
pointene.  
Hver kampgruppe har ansvaret for at møde op til kampene. Ved udeblivelse er kampen tabt. 
Kampene begynder præcist efter signalerne, uden hensyn til om kampgrupperne er klar. 
Kampgrupperne har ansvaret for at bruge de kampskemaer til alle kampene, som de får 
udleveret og notere de døde. Efter hver kamp afleveres kampskemaet til pointdommeren ved 
pointtavlen.  
 
Præmier:  
Slagmarksmesterskaberne ”Slaget ved Haderslev Næs” har 12 medaljer, fordelt på 4 kategorier:  

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold med højest pointscore  

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold, der er udsmykket, så de ligner en kampgruppe  

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold, der hepper bedst 

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold med højst grad af fairplay 

 

• Husk hjemmefra:  

o at lave banner til slagmark  

o at gennemgå og evt. spille/lege slagmark 

o at lave fælles kendetegne fx pandebånd + kampråb 

  

Slagmark – vejledning til lederne 
Hold styr på liv/de døde (20 døde) 
Leder = hjælpedommer 
NÅR KAMPEN ER FÆRDIG, FORLAD BANEN! 
Vi accepterer ikke en lukket borg om fanen 
Minimum en side ben/fri på skjolde 
LYT TIL FLØJTEN  
- 1. gang: Kampen starter 
- 2. gang: Kampen slutter 
- 3. gang: Saml ammunitionen 
Fanen skal placeres mindst 3 meter fra baglinjen 
Vær mindst 1 meter fra fanen 
Ammunition må IKKE samles i kasser mm 

 

 


