
Flick ’em Up! 

Inden spillets start 

Inden spillet kan starte skal I vælge: 

• En flade at spille på 

• Et scenarie 

• Hvilke hold I skal være på. 

Den bedste flade at spille på. 

Flick 'em Up! kan spilles på de fleste flader, store som små. F.eks. et bord, et gulv eller lignende. Fladen skal 

være glat, så brikkerne nemt kan glide og let kan nås fra alle sider. 

Der skal også være plads til alle de nødvendige spilkomponenter. 

Scenarie (opsætning) 

Fra side 10 og frem i dette regelhæfte kan du finde 10 scenarier, som alle giver en unik spiloplevelse og en  

ny by i det Vilde Vesten, som I kan udforske. 

Hvert scenarie og eventuelle ekstraregler, der er gældende i scenariet, er forklaret i detaljer. 

Hold 

Flick 'em Up! kan spilles af 2-10 spillere. 

Spillerne inddeles i 2 hold. 

Hver spiller er enten på ordenshåndhævernes hold eller banditternes hold. I spil med et ulige antal spillere 

vil der være en ekstra spiller på det ene hold. I et spil med 5 spillere vil der altså være 3 spillere på det ene 

hold og 2 spillere på det andet. 

Hvert hold har 5 nummererede cowboybrikker. 

Tallene henviser til tallet på cowboyfigurens hat. 

På hver cowboybrik er en revolver (standardskydevåben) og ved siden af den, er der plads til cowboyens 

livspoint. På de 2 felter i bunden af brikken er der plads til markører med andre ting, som cowboyen kan 

have på sig. Læg markørerne lige uden for byen i nærheden af spillet. 

Lad os spille! 

Når I har valgt en flade at spille på, et scenarie og hvordan I skal inddeles i hold. er I klar til at spille! 

Runder. 

Spillet er inddelt i runder Hver runde tælles som én time på uret på byens Town Hall. 

En runde er slut, når alle cowboys på begge hold er spillet. Scenariet bestemmer startklokkeslættet på uret, 

hvilken side af cowboyenes hatte, der skal vende opad. og hvilket hold, der starter. 



En cowboy er klar til at spille i denne runde, hvis farven på hans hat er magen til farven på rundens 

klokkeslæt. Når en cowboy er spillet vendes hans hat. Cowboyen kan ikke bruges mere i denne runde. 

Når alle cowboys er spillet og har fået vendt hatten, flyttes viseren på uret til næste time, og en ny runde 

kan begynde. 

EKSEMPEL: Ved spillets start sættes uret til klokken 6:00. Da dette er en rød time, vil alle hattene være 

vendt med den rode side opad. Alle cowboys, der kan spilles, spilles i denne tur. Når en cowboy er spillet, 

vendes hans hat, så den blå side vender opad. Når alle hattene i spillet er blå, nyttes urets viser frem til 

klokken 7:00, som er en blå time. En ny runde begynder, og alle cowboys med blå hatte kan spilles. 

Hvis tur er det? 

Inden spillets start beslutter hvert hold. hvilken rækkefølge holdets spillere skal have tur i: Hvem spiller 

først, anden, osv. Når alle spillere på et hold har haft tur, begynder spilrækkefølgen igen med den første 

spiller. 

Hvert scenarie starter med, at cowboyen med initiativmarkøren skal spilles (i scenariet kan ses hvilken), og 

holdets første spiller skal spille denne cowboy. Første spiller på det andet hold vælger nu en cowboy at 

spille. Spillerne fortsætter med at spille efter tur, indtil alle cowboys i spillet er spillet. Hver runde herefter 

starter med. at cowboyen med initiativmarkøren spilles. Den spiller på holdet. som er næste i 

pilrækkefølgen, vil tage holdets første tur i den nye runde. Bemærk. at initiativmarkøren kan flyttes fra én 

cowboy til en anden (forklares senere i regelhæftet). Det er derfor muligt for et hold at have 2 ture i træk 

ved at tage den sidste tur i en runde og den første tur i den næste runde. 

I et spil med et ulige antal spillere skiftes spillerne til at have tur på samme måde som i et spil med et lige 

antal spillere. 

Holdene skiftes til at have tur. Først har hold 1 tur, herefter hold 2, og så hold 1 igen osv. Spillerne på hvert 

hold følger holdets egen spilrækkefølge: første spiller, anden spiller osv. 

Spil en cowboy 

Når en spiller, spiller en cowboy, kan spilleren lave 2 træk Spilleren skal vælge mellem følgende træk: 

• Flyt cowboyen 

• Skyd 

• Tag/Efterlad/Byt (kan kun gøres i en bygning) 

Spilleren vælger 2 træk, som laves i den rækkefølge, spilleren ønsker. Spilleren kan vælge at lave det 

samme træk 2 gange. Spilleren kan vælge kun at lave 1 træk. eller han kan vælge ikke at lave et træk 

Uanset hvad spilleren vælger, skal hatten på cowboyen vendes, når spilleren er færdig med sin tur. 

Knipset 



De fleste træk kræver at spilleren skal knipse, da man både flytter sin cowboy og skyder på denne måde. 

Et knips (i dette spil) laves, som vist herunder, kun med en finger og ikke ved brug af tommelfingeren (dette 

er svagere, men mere kontrolleret, end et normalt 'knips'). 

 

Flytte 

Spillerne vil flytte holdets cowboys af mange grunde, så som at få en bedre position eller gå ind i en 

bygning. Når en spiller har valgt at flytte en cowboy, udskiftes cowboyen med flyttebrikken. For at flytte 

cowboyen knipser spilleren nu til brikken (som beskrevet herover) i den retning, han ønsker at flytte. 

Hvis brikken ikke rammer en figur, støtteblok, ting eller struktur på sin vej: 

• Det lykkes at flytte cowboyen 

• Cowboyen placeres på præcis det sted, hvor flyttebrikken er standset. 

• Spilleren vælger hvilken vej cowboyen skal vende. 

Forlader flyttebrikken spilleområdet (falder den f.eks. af bordet), eller rører den ved en figur, støtteblok, 

ting eller struktur på sin vej: 

• Forsøget på at flytte cowboyen mislykkes. 

• Cowboyen stilles tilbage til udgangspunktet og vendes, som spilleren ønsker. Hvis spilleren har flere 

træk tilbage, kan han forsøge at flytte cowboyen igen. 

• Hvis figurer, ting eller bygninger er blevet skubbet af flyttebrikken, skal de flyttes tilbage hvor de stod, 

inden spilleren forsøgte at flytte cowboyen. 

Gå ind i en bygning 

For at gå ind i en bygning skal spilleren vælge trækket 'flyt' og herefter forsøge at knipse flyttebrikken ind 

mellem de 2 støtteblokke ved den bygning, han gerne vil ind i. I dette tilfælde må flyttebrikken gerne 

ramme indersiden af støtteblokkene.  

Cowboyen lykkes med at gå ind i bygningen når en del af flyttebrikken har passeret den linje, som indikerer 

bygningens dør.  

Når det lykkes en cowboy at gå ind i en bygning, placerer spilleren figuren på en af bygningens 2 

støtteblokke.  

For at gå ud af en bygning lægger spilleren flyttebrikken bag bygningen og forsøger at knipse den ud 

mellem de 2 støtteblokke. Det lykkes cowboyen at flytte hvis hele flyttebrikken har passeret den linje, som 

indikerer bygningens dør (se illustrationen herunder). I dette tilfælde er det tilladt at ramme støtteblokkene 

på bygningen, men alle andre regler for at flytte en cowboy gælder (f.eks. at røre ting eller figurer). 

VIGTIGT: Det er tilladt at ramme indersiden af støtteblokkene, når en cowboy skal ud af en bygning. Er en 

bygnings indgang blokeret af en ting, kan tingen flyttes til den ene eller anden side, så det er muligt at gå 

ind i bygningen. 



Skyde 
Hver cowboy har en revolver, som han kan bruge til at skyde på det andet holds cowboys, så de mister 

livspoint.  

Når en spiller vælger, som det ene af sine 2 træk, at skyde, placeres kuglen (grå brik) med det, der svarer til 

én kugles afstand til højre eller venstre for cowboyen. Spilleren skyder nu ved at knipse kuglen (som 

beskrevet på side 5) mod en af det andet holds cowboys. 

En cowboy er ramt, når den vælter (dog ikke ved rikochettering). Bemærk følgende: 

• Hvis en cowboy ikke vælter, er det blot et overfladisk sår, som ingen effekt har. 

• Rammer kuglen 2 eller flere cowboys, er det kun den første, der anses for ramt. De andre rejses  op med 

det samme. 

• En cowboy i en bygning kan kun rammes i en duel (se scenarie 2)  

 

Er en cowboy ramt: 

• Cowboyen er såret og mister et livspoint. Livspointet lægges tilbage i spilæsken. 

• Cowboyen er væltet. Den rejses op, næste gang den spilles. 

Bemærk: • En væltet cowboy kan ikke rammes af en anden (eller dynamit). Den kan først rammes, når den 

igen står op. 

• Falder en cowboys hat af, skal den sættes tilbage på figuren, så den viser samme farve om før. 

• Det har samme effekt at ramme en af holdets egne cowboys Uheldigt! 

Mister en cowboy sit sidste livspoint: 

• Vend cowboyens cowboybrik (så gravstenen vender opad), og læg figuren tilbage i spilæsken. 

• De ting, som cowboyen havde på sig, placeres på støtteblokkene ved bedemandens bygning 

(Undertaker). 

• Cowboyens hat lægges på cowboybrikken, så den viser den farve, cowboyen havde, da han døde. 

Cowboyens hat bruges stadig i de næste runder (se herunder) 

• Havde den døde cowboy initiativmarkøren, gives den videre til den cowboy, som skød ham. 

VIGTIGT: For at sikre at begge hold har lige mange ture hver runde, skal hattene fra de døde cowboys 

forblive i spil. Når en cowboy mister sit sidste livspoint, lægges hans hat på hans cowboybrik, uden at 

hatten vendes. Cowboyens hold spiller stadig denne cowboy i hver runde. En død cowboy har ingen træk. 

Når denne cowboy spilles, er eneste mulighed at give turen videre til næste hold. Hatten vendes, så den nu 

viser den anden farve. 

Rammer kuglen ikke en cowboy: 



• Trækket er tabt. 

• Spilelementer (tønder, bygninger mm.), der rammes og skubbes af en kugle bliver stående på det nye 

sted. 

Skyde med 2 revolvere: 

Hvis en cowboy har 2 eller flere revolvere, må han affyre 2 kugler i ét træk, også i en duel. For at gøre dette 

lægger spilleren en kugle på hver side af cowboyen og knipser dem en ad gangen mod det ønskede 

Sejrsbetingelser: En cowboy med 3 revolvere, kan ikke skyde 3 gange. 

Skyde fra en bygning: 

Det er også muligt for en cowboy inde i en bygning at skyde. For at gøre dette, lægges en kugle bag 

bygningen og spilleren sigter nu ud gennem bygningens dør (mellem de 2 støtteblokke). Alle regler om at 

skyde gælder (som tidligere beskrevet). 

 

Tag/efterlad/Byt (Kan Kun gøres en bygning) 

Hver cowboy kan bruge et træk på at tage eller efterlade en markør (våben, dynamit, dokumenter osv. ). 

Når en cowboy tager en markør lægges den på cowboyens cowboybrik på et tomt felt. Når en cowboy 

efterlader en markør fjernes den fra cowboyens cowboybrik og lægges på en af støtteblokkene, på den 

bygning, som cowboyen befinder sig i. Enkelte scenarier kan have ekstraregler, der gælder når man tager 

eller efterlader markører, som f.eks. muligheden for at gøre dette uden for en bygning. 

En cowboy kan have op til 2 markører. Tager en cowboy en tredje markør, skal denne byttes med en anden 

markør, som cowboyen har, så cowboyen stadig kun har 2 markører. Dette bytte kræver kun ét træk. 

Hvis en cowboy ønsker at tage en markør, der vender med billedsiden nedad, vender han markøren og skal 

nu vælge enten at tage markøren eller lade den ligge (med billedsiden opad). Hans træk er brugt uanset om 

han tager markøren eller lader den ligge. 

Spillets afslutning: 

Spillet slutter når en af de følgende betingelser er opfyldt: 

• En af scenariets sejrsbetingelser er opfyldt. 

• Uret på byens Town Hall slår 12 (midnat eller middag). 
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