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Regler för bofferstrid 
Det här dokumentet innehåller de utförligare regler för bofferstrid som du 

behöver läsa igenom om du: 

1. Spelar en väpnad roll eller planerar att använda boffervapen under 

lajvet om din roll får tag på dem. 

2. Planerar att bära rustning. 

Skulle så inte vara fallet räcker det med att du läser på informationen i 

dokumentet ”Regler för själva rollspelet”.  

För reglerna om boffervapnens konstruktion, se det separata dokumentet 

under fliken ”Säkerhet och sjukvård”. 

Träffar 

Under lajvet gör vi skillnad på s.k. dåliga, bra och perfekta träffar: 

 En dålig träff är när vapnet precis snuddar vid dig eller motsvarande.. 

Även oavsiktliga träffar i huvud, hals, skrev eller fingrar räknas hit. 

Detta resulterar i en skråma som förvisso är smärtsam och bör spelas 

på, men som inte kommer att ha någon nämnvärd, långsiktig effekt. 

  En normal träff är vad som är att betrakta som en vanlig standardträff 

- svärdshugg och pilar som träffar tydligt osv. 

 Om du märker att din motståndare fullständigt fintar bort dig totalt och 

träffar dig klockrent på nivån ”jäklar, där gjorde jag bort mig 

fullständigt” har du blivit utsatt för en s.k. perfekt träff. Denna anses då 

ha träffat i en glipa i rustningen eller motsvarande och ger därför en 

allvarlig skada direkt samtidigt som din roll blir nedgjord. 

 Om du inte ser vilken typ av vapen du blir träffad av, räkna det då som 

ett normalt vapen. 
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Vapenklasser 

På lajvet förekommer tre olika klasser av vapen: 

Improviserade vapen:  

Knölpåkar, hammare, mindre vedyxor etc. Även dolkar/knivar räknas in hit. 

Samtliga roller på lajvet (förutom deltagare under 15 år) kan ha med sig 

dessa. De behöver ej anmälas när du skickar in din rollbeskrivning. Inlajv får 

de bäras öppet så länge bäraren inte beter sig aggressivt. 

Normala vapen: 

Svärd (inklusive långsvärd), stridsyxor, spjut osv. Även pilbågar räknas in hit. 

Dessa behöver föranmälas i rollbeskrivningen. Samtliga fria althariska 

bönder och borgare är enligt lag skyldiga att äga en uppsättning vapen för att 

kunna försvara sig själva och sin hemtrakt. De måste dessutom öva 

bågskytte minst en dag i veckan. Utmarkingar har rätt att äga sådana här 

vapen, men för dem gäller en sorts motsvarighet till den knivlag vi har i 

Sverige: De får inte bära vapnen på allmän plats om de inte har ett giltigt skäl 

som t.ex. jakt eller tjänst i den althariska hären. 

Pansarbrytande vapen: 

Pålyxor, stridshammare, hjälmkrossare etc. samt armborst. Vapen som är 

specifikt utvecklade för att slå igenom plåtrustning. Dessa är inlajv olagliga 

om inte bäraren är adlig eller har fått särskilt tillstånd från den adelsperson 

som den tjänar. De måste föranmälas i rollbeskrivningen och bara ett fåtal 

roller kommer att ha tillgång till dem. 

 

Sköldar, rustningar och hjälmar 

behöver föranmälas i rollformuläret. Inlajv är de fullt lagliga att inneha, men 

kan jämföras med dagens skottsäkra västar - om du bär en öppet på stan 

utan att det t.ex. ingår i ditt jobb kommer folk att bli väldigt skeptiska och 

utmarkingar som gör det riskerar livsfarliga konsekvenser från nervösa 

fogdeknektar.  

Om en roll blir nedgjord genom precis så många träffar på rustningen som 

den skyddar mot och sedan inte tar ytterligare stryk blir den enbart sårad 

istället för allvarligt skadad. Detta symboliserar att rustningen helt enkelt tar 

den värsta smällen. Skulle den nergjorde bli fullständigt överöst med 

hugg/pilar blir den alltså ändå allvarligt skadad.  

 

OBS! Rustning skyddar enbart där den sitter! 
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Hjälmar: 

Eftersom att huvudet inte är ett giltigt mål vid bofferstrid har hjälmar en något 

abstrakt regelfunktion: Om stålhjälm inte bärs räknas nämligen rustningen 

som en nivå lägre. 

Lätt rustning  

Hit räknas följande: 

 gambesoner 

 läderrustningar (endast enkla västar o.dyl. –fantasykreationer a la 

mörkeralver och liknande passar inte in på lajvet!)  

 ringbrynja utan underliggande vaddering (används normalt sett enbart 

som ett dolt skydd mot knivar och liknande, inte i strid!) 

 medeltung rustning om hjälm inte bärs. 

Om den kompletteras med en stålhjälm tål du en ”gratisträff” på 

rustningen från improviserade vapen innan du går ner. (Denna träff gör 

inlajv ont och bör spelas på, även om du inte försätts ur stridbart skick.) Om 

du inte bär hjälm till den lätta rustningen ger den ingen gratisträff, utan ger 

enbart det skydd mot allvarliga skador som alla rustningar ger i grund. 

 

Medeltung rustning  

Innefattar bland annat: 

 ringbrynja med underliggande gambeson 

 gambesonärmar med s.k. jackchains 

 enklare visbyharnesk etc. 

 tung rustning om hjälm inte bärs.  

Om den kompletteras med en stålhjälm tål du en ”gratisträff” på 

rustningen från normala vapen innan du går ner. (Denna träff gör inlajv ont 

och bör spelas på, även om du inte försätts ur stridbart skick.) 

Du är även immun mot improviserade vapen. (Denna träff gör inlajv ont 

och bör spelas på, även om du inte försätts ur stridbart skick.) Om du inte bär 

hjälm till den medeltunga rustningen räknas den som en lätt rustning 
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Tung rustning 

Hit räknas: 

 Plåtrustning 

 Brigandiner (rustningar bestående av små, omlottliggande stålplattor 

fastnitade på ett yttre lager av tyg eller skinn) 

Om den kompletteras med en stålhjälm tål du en ”gratisträff” på 

rustningen från pansarbrytande vapen innan du går ner. (Denna träff gör 

inlajv ont och bör spelas på, även om du inte försätts ur stridbart skick.)  

Du är även immun mot normala och improviserade vapen. Om du inte bär 

hjälm till den tunga rustningen räknas den som en medeltung rustning. 

Som ni ser innebär detta att tung rustning är fruktansvärt effektiv. Orättvist? 

Ja, men så var det också på den tiden. Fulla plåtrustningar är dock ovanliga 

och det lättaste sättet att besegra en riddare som bär en sådan är att samla 

ihop ett gäng och överösa henom med slag/pilar från alla håll. I ett sådant fall 

går riddaren ner. 

En fullt rustad riddare som blir nergjord på det här viset blir normalt sett 

enbart sårad, men kan däremot räknas som allvarligt skadad om hens 

fiender aktivt fortsätter att ge sig på henom efteråt. (Det här motsvarar hur 

folk historiskt sett kastade sig över omkullfallna riddare för att sticka en kniv 

genom visiret eller liknande.) 

 

 

 

 


