
Air Force 60 
Ett särskilt tack till Wirojana Noyvilai, chef för 

utbildningsavdelningen för flygplansunderhåll, för hans 

deltagande och verifiering av siffrorna. 

Air Force 60 är ett pedagogiskt flygplanskortspel och menat att 

bekanta spelarna med olika typer av flygplan tillsammans med 

deras parametrar, roller och tillverkningsland. Det är lämpligt för 

åldrarna 8 år och äldre. 

Enheterna finns inte på korten utan på Unit Guide-kortet. Max 

hastigheten anges i två enheter: kph (km/h) och knots, kph/knots. 

Knots används inom flyget medan spelarna är mer bekanta med 

kph. Spelarna måste komma överens om huruvida de ska 

använda kph (km/timme) eller knots innan spelet startar.  

2 till 4 spelare kan spela spelet. De kan spela i lag eller spela 

individuellt. 

Högre tal vinner 

I det här spelet finns det 8 parametrar (dimensioner och 

prestanda) på 8 rader. Spelaren med det högsta talet vinner 

omgången och får kalla parametern för nästa kort.  

Innan spelet startas måste spelarna bestämma vem som börjar 

först och hur många parametrar som ska kallas varje omgång 

under hela spelet. Det kan vara 1, eller 3, eller 5 eller 7. 

 

 

      

 



Dela ut korten 

Om 2 spelare, kommer varje spelare att ha 30 kort var.  

Lägg korten med framsidan nedåt i en eller två eller tre högar. 

Plocka upp ett av de översta korten och bestäm vilken parameter 

som ska kallas. Här behöver du ha lite kunskap om ditt flygplan. 

Tror du att det har ett brett vingspann eller rotordiameter (⌀)? 

Eller om du tror att det är en av de tyngsta eller en med längst 

räckvidd, etc. Du vet inte vilket kort din motståndare har. Om du 

har tur är din parameter högre och du vinner över den andra 

spelarens kort och det blir din tur igen. spelarna kan fortsätta tills 

de har spelat alla korten i högen. Om spelare A vinner omgången, 

vinner spelare A kortet från spelare B. Korten du vinner lägger du 

åt sidan i en ny hög. 

I slutändan är det den spelare som har flest kort som vinner 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

        

 

    

 

   

 

   

 

   

 

Player A 

Player B 



Om båda spelarna har bestämt sig för en parameter, så vinner 

den högsta. Om 3 parametrar måste vinnaren ha minst 2 

parametrar som är högre. Om 5 eller 7 parametrar, måste du ha 

minst 3 eller 4 parametrar som är högre. Bäst av 3, bäst av 5, 

bäst av 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Spelare A väljer slumpmässigt den eller de parametrar som har 

potential att slå den andra spelarens parameter. Till exempel Max 

Speed för stridsflygplan, eller vikt eller vingspann för stora 

flygplan.  

Observera: att ha den största parametern inte nödvändigtvis 

betyder att ditt flygplan är bättre. Flygplan har olika roller. Ett stort 

passagerarflygplan är inte lämpligt för strid och ett stridsflygplan 

är inte lämpligt för passagerare. 

Kort på handen 

Spelarna kan också använda sin fantasi för att komma på andra 

sätt att spela, som att hålla korten på handen. De kan hålla 3 kort 

på handen, ett kort från toppen av varje hög enligt ovan. I det här 

fallet har du 3 kort att välja mellan när den andra spelaren kallar 

en eller flera parametrar på ett eller flera kort. Om du har kvar 2 

högar, kan du bara hålla 2 kort. 

   
Bäst av 3 Bäst av 5 Bäst av 7 



Frågesport 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korthet  

Dela ut korten. 2 spelare: 30 kort vardera.  

Lägg korten i 1, eller 2 eller 3 högar med framsidan nedåt.  

Ta upp ett kort och kalla den parameter du tycker är stor, till 

exempel Max Speed. Om parametern hos spelare B är lägre än 

din, vinner du över kortet och du tar upp nästa kort och kallar en 

parameter igen. Om parametern hos spelare B är högre, vinner 

spelare B ditt kort och kommer att välja vilken parameter som ska 

kallas härnäst. Spelet fortsätter tills en spelare vinner flest kort. 

 

2 spelare, 30 kort vardera  

3 spelare, 20 kort vardera 

4 spelare, 15 kort vardera 

5 spelare, 12 kort vardera 

6 spelare, 10 kort vardera 

Spelet kan också användas som flashcards 

för frågesport. Efter att spelarna har spelat 

spelet några gånger kommer de att vara 

bekanta med alla flygplanen.  

Täck helt enkelt den nedre delen av kortet 

med Unit Guide och fråga den andra 

spelaren namn, tillverkares land, 

roll/operation och parametrarna. Se om de 

känner igen och kommer ihåg. 

    

    
    


