
Abalone spilleregler 
 

Det gælder om at skubbe modstanderens kugler af brættet. Den første spiller, der skubber seks af 
modstanderens kugler af brættet, har vundet spillet. 

Startopstilling 
 

 

Forløb 

 
- Sort starter  
- Man skiftes til at flytte sine kugler  
- Når trækket er foretaget, kan det ikke gøres om. 

Trækkene: 
 
- Man må rykke i alle 6 mulige retninger med én, to eller tre kugler under forudsætning af, at de ligger 
på linje, og at der er det tilsvarende antal frie pladser. 
- Når to eller tre kugler flyttes samtidig, skal de flyttes i samme retning.  

- Der må ikke flyttes mere end tre kugler af samme farve i samme træk.  

- En, to eller tre kugler i samme farve, som er del af en længere række, må godt tages ud.  
- Der må ikke rykkes mere end et felt af gangen.  
 

  

Sumito 
 
Numerisk overtal, hvilket giver ret til at skubbe. 
Der er tre forskellige Sumitoer. 
Modstandernes kugler kan kun skubbes, hvis der er kontakt og en fri plads bag hans/hendes kugle(er).   



 

   

Eksempler på umulige træk: 

 
- Sort kan ikke skubbe hvid, fordi der ikke er nogen fri plads bag den hvide række.  
- Sort kan ikke skubbe hvid, fordi der er en ledig plads mellem den sorte række og den hvide.  

- Sort kan ikke skubbe hvid, fordi kuglerne ikke ligger på en ret linje.  
 
En spiller er aldrig tvunget til at skubbe. 
 

  

PAC 
 
Position med lige store styrker. 
Der er kun tre mulige PAC positioner.  

1-mod-1 PAC  
2-mod-2 PAC  

3-mod-3 PAC.  
Mere end 3 kugler af samme farve i en linje ændre ikke på, at man står i en 3-mod-3 PAC.  
I en PAC position kan ingen af siderne skubbe. En PAC situation må brydes gennem en anden 
angrebslinje.  
 

Eksempel: 
- PAC i linjen A-B = et umuligt skub  
- PAC kan brydes af sort ved linjen C-D 
 

 



Vinderskub 

 
Når en kugle skubbes af brættet.  
 
Den første spiller, som får skubbet 6 af modstanderens kugler af brættet, har vundet. 

Nøgleord 
 Rykke: Flytte én eller flere kugler uden at skubbe modstanderens kugler.  
SUMITO: Numerisk overtal i en linje  

Skubbe: Trækket hvor man skubber, når man har en SUMITO  
I linje: To eller tre kugler der rykker på samme tid og i samme retning  
Bredside: Et sidelæns træk med to eller tre kugler på samme tid.  
PAC: En situation hvor begge spillere har det samme antal kugler stående over for hinanden.  
Vinderskub: Et skub hvor en kugle ryger ud over kanten.  
Selvmord: Frivillig ofring af en kugle for derved at komme til at stå i en bedre position.  

Indhegnet: En position hvor en kugle er omringet af modstanderens kugler.  
Død: En kugle, der står i en position, hvor den kan skubbes af brættet, uden at den har nogen mulighed 
for at undvige.  

God fornøjelse 
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