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Tack för att Du inskaffat  
The Small Viking Axe Game 
Vi hoppas du kommer ha lika roligt att spela det som vi har 
haft att utveckla det. Denna manual innehåller regler, tips 

och tricks för ett säkert och roligt spelande.
 

GAME ON!
Your  Addiction Starts Here. 

Önskar vi på  
The Small Viking Axe Team



Spelet är lämligt från ålder 16+. 

Ingen spelare får infinna sig i kastbanan under spelomgång. 

Tänk på att studsande yxor från tavlan kan förekomma.

Placera måltavlan mot lämplig och tålig bakgrund.  

Aktiebolaget Helsinge Design kan ej hållas ansvarig för eventuella 
material eller  personskador vid användande av spelet.
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Säkerhetsråd



Historia

Med sitt stolta landskapsvapen i form av bocken är 
det ett hem för många av de största rovdjuren. 
Hälsingland var och är ett område rikt på 
stora fiske och jaktmöjligheter. Många fynd 
från vikingatiden har hittats i Hälsingland. 
Den mest kända är ett stort tempel som 
byggdes för att hedra Oden - kungen av 
gudarna i den nordiska mytologin. 

Yxan var ett mycket viktigt verktyg för Vi-
kingarna. Yxor användes både i strid och till 
hantverk men även för lek och rekreation.  
Aktiebolaget Helsinge Design vill med The 
Small Viking Axe Game TM föra vidare känslan av 
ett stolt vikingarv med god hantverkstradition och kreativitet.

älsingland - ett landskap byggt på mystik, gammal kultur 
och djupa skogar beläget i mitten av Sverige. H



Spelets Delar

1. Yxor

2. Extra skaft*

3. Måltavla inkl. snöre

4. Förvaringssäck

5. Läderhölster*

6. Verktyg för skaftbyte

7. Träförvaringslåda*

8. Spik för upphängning

9. Mall för måltavla*

* Levereras med det exklusiva setet
 

se www.smallvikingaxegame.com för reservdelar



Innan Du Börjar
Blötlägg måltavlans poängsida ca. 
30 minuter innan spel. Detta för att 
mjuka upp träfibrerna så yxorna 
fäster bättre. Metoden läker även 
ihop ev. träskador som kan uppstå av 
spelandet.

Häng upp tavlan på höjden 170 cm 
mätt till centrum av tavlan från 
markplan. Märk upp ett avstånd på 
220 cm från tavlan som avgränsning 
för närmsta tillåtna kastavstånd. 
Om en yxa studsar tillbaka bakom 
220 cm avgränsningen efter kast är 
den giltig för ett omkast i samma 
spelomgång.

170 cm

220 cm



Regler och Poäng

En spelomgång utgörs av 3 st. yxkast per deltagande spelare. 
Varje spelare utgår från 505 poäng vid spelstart. Summan av yxorna i 
en spelomgång räknas samman och dras av från befintlig poängsumma. 
(T.ex. om Spelare 1 ligger på 480 p och kastar 
en 10 p och två 5 p så ligger Spelare 1 på 
460 p inför nästa omgång.)

Målet är att nå 0 poäng snabbast. 
För att gå ut måste man träffa jämna 
nummer ( t.ex. om Spelare 1 har 15p 
kvar för att nå 0 p måste spelaren 
kasta direkt 15 p med EN yxa eller en 
kombination av FLERA yxor som tillsam-
mans blir 15 p).

Kastar man en för hög totalsumma avslutas spelarens pågående kas-
tomgång och näste spelare får kasta. Poäng räknas enligt bild, ( 5, 10, 15, 
20, 25 och 50 poäng) från yttre till inre ring.



Tips och Tricks

Håll yxan med ett ledigt grepp 
mellan tummen och pekfingret. 

Kasta yxan med en rak avslapp-
nad snärtig rörelse. Första gång-
erna kommer du antagligen inte 
lyckas få yxan att fästa. Misströs-
ta inte, tekniken och känslan kom-
mer efter lite övning. Detta är inte 
lika enkelt att komma igång med 
som t.ex. Darts.

Träffar yxan med skaftet först mot 
tavlan så prova att justera din po-
sition en aningen bakåt, så just din 
kastrotation blir korrekt.



Byte av Skaft

Om oturen skulle vara framme och 
ett skaft bryts av så är det en-
kelt att byta. Ta fram medföljande 
verktyg (rör, körnare) samt en 
hammare. 

Sätt yxskaftet med den trasiga 
delen nedåt i röret och driv ut 
skaftet från ovansidan med donet. 
Vänd sedan yxbilan och slå i det 
nya skaftet tills det sticker upp 1 
m.m. genom det konformade hålet 
i yxan. Använd ett tåligt underlag.



Thank You for purchasing
The Small Viking Axe Game

 
We hope you will have as much fun playing it as we have had 
developing it. This manual contains rules, tips and tricks for a 

safe and fun game experience.
 

GAME ON!
Your Addiction Starts Here. 

Best whishes from 
The Small Viking Axe Team



The game is for age 16+ only.

No player should be in front of the throw path during the game.

Keep in mind that the axes may bounce back from the target.

Place the target against an appropriate and safe area.

Aktiebolaget Helsinge Design can not be held responsible for any 
material damage or personal injury when using the game.

Contents
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Rules and scoring
Tips and tricks
Changing shafts

Disclaimer



History

With its proud landscape shield in the form of a billy 
goat it is the home to many of the largest pre-
dators. Helsingland was and is an area rich 
in great fishing and hunting opportunities. 
Many finds from the Viking Age have been 
found in Helsingland. The most famous is 
a large temple built in honor of Odin - the 
king of the gods in Norse mythology.

The axe was a very important tool for the 
Vikings. Axes were used both in combat 
and craft but also for play and recreation. 
Aktiebolaget Helsinge Design wants with The 
Small Viking Axe Game TM pass on the legacy of 
a proud Viking inheritance based on good craftsmanship and creativity.

elsingland - a landscape built on mysticism, ancient 
culture and deep forests located in the middle of Sweden.H



Game Parts

1. Axes

2. Extra shafts*

3. Target incl. string

4. Storage Bag

5. Leather Holster *

6. Tools for shaft replacement

7. Wooden box *

8. Nail for mounting

9. Template for score board*

* Comes with the exlusive set
 

see www.smallvikingaxegame.com for spare parts



Before You Start
Soak the target score side approx 30 
minutes before game start. This is 
to soften the wood fibers so the axes 
stick better. The method also heals 
possible damages in the wood that 
may arise from gaming.

Hang the board at the height 170 cm 
measured to the center of the board 
from the ground. Mark a distance of 
220 cm from the board and out as 
this is the minimum distance bet-
ween the player and the board. If an 
axe bounces back behind the 220 cm 
line the axe is valid for a re-throw in 
the same game round.

170 cm

220 cm



Rules and Scoring

A game round consists of 3 axe throws per participating players.
Each player starts from 505 points at game start. The sum of the axes in 
a game session are added together and deducted from the existing score.
(For example, if Player 1 have 480 p and th-
rows one 10 p and two 5 p then Player 1 is 
on 460p for the next round.)

The objective is to reach 0 points first.
To exit the game you have to meet even 
numbers (for example, if Player 1 has 
15 points left to reach 0p, player must 
throw directly 15p with ONE axe or a 
combination of SEVERAL axes that add up 
to 15 points).

Throw a too high total ends the player’s ongoing game round and the 
next player may throw. Points are counted according to the illustration, 
(5, 10, 15, 20, 25 and 50 points) from the outer to the inner ring.



Tips and Tricks

Hold the axe with a loose grip bet-
ween the thumb and index finger.

Throw the axe with a straight re-
laxed snappy movement. The first 
few times you will probably not 
succeed in getting the axe to stick. 
Do not despair, technique and fee-
ling comes after some practice. This 
is not as easy to get started with 
such as Darts.

If the axe hits with handle first 
against the board try to adjust 
your position slightly backwards, 
so your particular throw rotation 
is correct.



Changing Shafts

If an accident should occur and a 
shaft breaks off it’s easy to change. 
Take the included tools (tube, center 
punch) and a hammer. 

Insert the axe shaft with the bro-
ken part down the tube and drive 
out the shaft from the top with the 
center punch. Swing the axe head 
around and tap in the new shaft 
until it protrudes 1 mm through 
the cone-shaped hole in the axe. 
Use a durable surface.





www.smallvikingaxegame.com
info@smallvikingaxegame.com
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