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Vapen och rustningar  
– säkerhetsregler  
Grundprinciper: 

 Vi kommer INTE att ha någon allmän vapenkontroll vid incheckningen. 

Detta då det är DITT ansvar att se till att ditt boffervapen är säkert. Vi 

arrangörer kommer däremot att vara tillgängliga för konsultation både 

innan lajvet via e-post samt väl ute på området. 

 Det här är inte ett utpräglat stridslajv men tillgången till vapen kommer 

däremot att vara en viktig del av spelbalansen. Därför är det obligatoriskt 

att skriva i din rollbeskrivning om rollen har några vapen/rustningar. 

Undantag gäller för improviserade vapen som krattor, träpåkar etc. samt 

knivar/dolkar. Möjligheten till att bära vapen skiftar stort mellan de olika 

rollkoncepten och är inte ett måste för att du ska kunna få ett roligt lajv. 

 Grundprincipen är att det råder en 18-årsgräns för att använda 

boffervapen på lajvet, detta då du är ansvarig ifall du skulle råka skada en 

medspelare. I undantagsfall kan skriftlig dispens från detta beviljas i 

förväg om den minderårige har en fadder som ansvarar för denne under 

lajvet. Vi vill då etablera en kontakt med denne innan dispensen medges. 

Boffra säkert: 

 Huvud, hals och skrev är förbjudna träffområden. Undvik slag mot 

händer/fingrar. Om du av misstag blir träffad på dem ställena kan du om 

du vill spela ut det som en skråma, men det har ingen spelteknisk effekt.  

 Endast vapen specifikt byggda för stick såsom Calimacils spjutspetsar, 

stomlösa dolkar etc. är godkända för detta. 

 Undvik att hugga rakt uppifrån och ner, samt i en skarp lutning uppåt för 

att minimera risken att träffa folk i huvudet. 
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Regler för vapnens utformning: 

Svärd o.dyl.:  

Svärden som används är antingen vanliga enhandssvärd eller långsvärd av 

1400-talsmodell. Längre tvåhandssvärd som t.ex. claymores, zweihanders 

och liknande används inte i spelvärlden, ca 120-125 cm är därför att anse 

som maxlängd. Det är förbjudet att sticka med dessa vapen, oavsett om 

tillverkaren hävdar att det är säkert. Vapnen skall passa rollkonceptet i 

utseende. Vid hemmabyggen skall stommen vara av ett flexibelt material, 

förslagsvis glasfiberstav. Stommar som lätt spricker, t.ex. elrör, bambu och 

rundstav tillåts inte. En ordentlig toppsäkring skall finnas vid spetsen. 

Dolkar:  

Dessa kan användas både med och utan stomme. Dolkar som används för 

stick måste dock vara stomlösa. Dolkar med stomme konstrueras och 

hanteras på samma sätt som ett kort svärd. 

Spjut:  

Spjutskaft skall vara helvadderade, toppen av skaftet vara stabilt säkrad från 

att tränga igenom spetsen och stommen ska vara flexibel. (Vi arrangörer 

rekommenderar rörisoleringsklätt glasfiberrör.) I strid skall spjutet användas 

med två händer, där den ena hålls allra längst bak på skaftet. Bäraren måste 

även hela tiden hålla koll bakåt så att den inte skadar någon som rör sig 

bakom denne. Stöt i en vinkel som lutar nedåt, bort från motståndarens 

huvud. 

Yxor och stångvapen:  

Skaften på dessa skall vara helvadderade, med möjligt undantag för ev. 

dedikerade greppområden. Undvik tunga skaftmaterial i stångvapen vid 

hemmabygge: glasfiberrör + rörisolering rekommenderas. Tänk på att dessa 

vapen kan få en väldig kraft i och med hävstångsprincipen och använd dem 

därför med stor försiktighet. I spelvärlden är pålyxor och liknande vapen 

väldigt vanliga bland yrkessoldater och riddare och vi ser dem därför gärna 

på lajvet. De har också en fördel i att de vadderade skaften kan användas för 

trubbigt våld, en väldigt praktisk sak om du inte offlajv vill döda andra roller. 

Pilbågar:  

Maxgräns på 30 pund. Bågen skall vara en långbåge, detta då s.k. 

recurve/ryttarbågar inte förekommer i de aktuella kulturerna. Samtliga pilar 

ska ha en vadderad spets på minst 45 mm i diameter och det ska finnas ett 

stopp på insidan av den som förhindrar stommen att tränga igenom. Både 

runda och platta pilspetsar tillåts. Samtliga pilar skall vara försedda med 

styrfjädrar, antingen riktiga eller av plast som har målats med s.k. 

drybrushteknik för att efterlikna riktiga fjädrar. Både skaft av trä och kolfiber 

är godkända. Efter varje skott skall skytten undersöka pilen i jakt på ev. 
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skador innan den stoppas tillbaka i kogret. Ta för vana att inspektera pilarna 

ordentligt inlajv - det går utmärkt att göra det till en del av spelet. Använd inte 

andra skyttars pilar, men flytta gärna undan de du ser på marken så att inte 

folk trampar på dem. Sikta lågt och skjut hellre folk i låret än i övre 

bröstkorgen p.g.a. risken att träffa dem huvudet. Tänk på att pilar studsar när 

de träffar - undvik att skjuta rakt in i en tät närstrid! Det ÄR tillåtet att använda 

pilbågen även när det har börjat bli mörkt ute (lajvet är trots allt i november...) 

men du ansvarar själv för att du har klar sikt och att du inte riskerar att skada 

någon annan. Är du det minsta osäker, avlossa inte skottet. 

Armborst:  

Maxgräns på 40 pund. Den som har med sig ett armborst ansvarar själv för 

att nödvändiga licenser osv. finnes. Armborsten som används i lajvvärlden är 

inlajv väldigt kraftiga saker, tänk belägringsarmborst snarare än de lättare 

modeller som oftast förekommer inom lajvhobbyn. Vinschar, "kråkfötter", 

bälteskrokar etc. som används vid spänningen uppmuntras starkt. 

I övrigt, se reglerna för pilbågar.  

Krutvapen:  

Dessa har inte uppfunnits ännu i spelvärlden och förekommer därför inte på 

lajvet. 

Sköldar:  

De modeller som används är bucklare samt s.k. strykjärnssköldar. 

Dekorationssköldar på väggen kan vara av annan modell som t.ex. 

droppsköldar, men dessa är inlajv gamla antikviteter och tämligen obrukbara 

i strid. Bucklare skall vara helvadderade, både på kanten och ytan. 

Strykjärnssköldar måste ha vadderade kanter och vi rekommenderar även 

starkt att framsidan är vadderad (förslagsvis täckt med limpenslat och målat 

tyg). Samtliga sköldar har en maxbredd på 65 cm samt en maxhöjd som är 

lika med avståndet mellan bärarens axel och knä. 

Det är inte tillåtet att använda skölden för att slå med, utan det är enbart ett 

defensivt vapen.  

Rustningarnas konstruktion: 

Din rustning skall ha en god passform och vara tillverkad på ett sätt som gör 

att den inte blir en onödigt stor fara för dig och dina medspelare. Undvik 

skarpa kanter etc. som folk kan skada sig eller sina boffervapen på. Stålhjälm 

uppmuntras starkt för stridande roller! Tänk även på att en av de största 

farorna i bofferstrid är om en person med plåtrustning ramlar ovanpå någon 

annan. Det är därför fullständigt förbjudet att knuffa omkull personer i strid, 

särskilt de som bär rustning. 


