
Krigsspillet, 16. og 17. marts 2002
Operation BARBAROSSA

Baggrund

Rammen for forårets spil er den tyske invasion i Rusland i sommeren 1941 - Operation Barbarossa. Vi
spiller efter Command Decision reglerne, i DK1A1 udgaven.

Praktiske oplysninger

Spillet afvikles i Kastellet, i Den gamle Varmecentral, i weekenden 16. - 17. marts 2002 således:

Lørdag fra klokken 09.30 til 16.00.
Søndag fra klokken 09.00 til 16.00 (oprydning fra 15.00 til 16.00).

Der er ikke muligheder for fælles forplejning, så tag selv madpakker med. Vi sørger for kaffe og te (med i
entreen) - øl og sodavand kan købes.

Det koster 20 kr. at deltage for medlemmer af Chakoten og 30 kr. for ikke-medlemmer.

Hvad kommer der til at ske?

Vi satser på følgende plan, som justeres afhængig af deltagerantallet.

Der spilles på tre borde - der bliver tale om tre forskellige spil, som alene har det til fælles, at de tager
udgangspunkt i nogle situationer fra de første måneder af Operation Barbarossa.

Vi har bestræbt os på at begrænse antallet af enheder. Spillene skulle derfor gerne blive mere
overskuelige. Enhederne på hvert bord er afstemt således, at de kan føres af fire spillere - to på hver side.

Bord Nord

Spillet foregår ved byen Borisov, hvor tyskerne fra et mindre brohoved skal trænge frem mod Smolensk,



mens russerne iværksætter et modangreb for at generobre byen.

Bord Centrum

Udgangspunktet for dette spil er de mange russiske enheder, som blev omringet under de dybe tyske
fremstød ind i Rusland. Russiske enheder skal trænge gennem de tyske linier og søge kontakt med egne
enheder; tyskerne skal naturligvis gøre hvad de kan for at hindre dette.

Bord Syd

Fra kampene foran Odessa, med en kampgruppe bestående af tyske og rumænske enheder, som skal holde
deres stillinger mod et russisk angreb.

Afslutning

Som nævnt er der ikke en indbyrdes sammenhæng mellem spillene - der bliver derfor ikke, som ved
tidligere spil, nogen indbyrdes koordinering mellem bordene.

Efter spillet vil de tre spil blive lagt på Chakotens hjemmeside, så interesserede kan hente dem til eget
brug.

Tilmelding

Tilmelding sker til Søren Juul senest den 1. marts 2002.

Vel mødt!

Søren Juul og Per Finsted


