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VIL DU UTFORDRE ERLEND TIL Å SPILLE 

SJØSLAG?... HER! 

Dette er egentlig veldig enkelt! Men jeg har delt det opp i små punkter for at det 

skal være så tydelig som mulig. 

1) 
Sjekk spillereglene. Du finner dem på siden her, i det dokumentet som heter 

"SPILLEREGLER – SJØSLAG!" 

2) 
Sånn som i spillereglene: Lag deg 2 ruteark. Begge skal ha 20 ruter bortover, og 

20 ruter nedover. 

Det ene arket kaller du KARTET – der skal du plassere skuddene dine. 

Det andre arket kaller du BASEN - der skal du tegne inn skipene dine. Hvert 

skip kan ligge enten oppover, eller bortover. 

 2 u-båter - lengde: 2 ruter hver 

 3 jagere - 3 ruter hver 

 4 kryssere - 4 ruter 

 2 slagskip - 5 ruter 

(Hvor mange skip vi skal ha, og hvor mange ruter hvert skip har, kan du se i 

spillereglene også.) 

3) 
Når du har flåten (båtene dine) på plass, skriver du inn 5 skudd på det kartet du 

har hjemme (ikke på Basen din!), der hvor du håper å treffe mine skip. Første 

gang du skyter, skriver du 1-tall i de rutene du skyter på, neste gang det blir din 

tur skriver du inn 2-tall der du skyter. Og så videre. 

Send en e-post til karl.aas@osloskolen.no  (jo, kors på halsen, det er Erlend!) Skriv 

navnet ditt og klassen din, og de 5 første skuddene dine. For eksempel "A2 C7 

D14 G19 G20". 
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4) 
For hvert sjøslag legger jeg ut 2 kart på denne siden. Det ene med navnet ditt og 

dine skudd, det andre med mine. 

5) 
Når jeg får e-post fra deg, skriver jeg inn skuddene dine på basen min. 

Så sender jeg deg en e-post tilbake, med: 

• mine 5 skudd, som du skriver inn på basen din 

• og beskjed om hvor manger treff du fikk, og i hva slags skip 

(sånn som du skal gjøre, når det er din tur) 

Så ofte jeg får anledning, oppdaterer jeg kartene på denne siden. Så kan alle 

som går inn her følge med, og se hvem som leder og hvor mange treff vi har. 

6) 
Når du sender e-post med de 5 skuddene dine, må du huske å skrive hvor mange 

treff jeg fikk, og i hva slags skip (hvis det ble noen treff i det hele tatt, da!). 

Sånn fortsetter vi, til den ene flåten har  senket  den andre!... 

Det er lov å samarbeide med noen i familien din, mamma eller pappa eller hvem 

som helst, hvis du har lyst til det. 

Tar du utfordringen? 

Lykke til! 


