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§1. Man begynder fra enden mod Skindergade; alle deltagere slår samtidigt; den, der kommer
nærmest pinden i den anden ende må bestemme sin placering i spillet, den næstnærmeste
derefter sin etc.

§2. Idet man lægger sin kugle udfor bue 1, begynder man at gå gennem bue 2, derefter bue 3
etc. (Se skitse).

§3. Midterbuen skal passeres fra den banehalvdel, hvor den sidst passerede bue befinder sig.
Bue 11 passeres indirekte mod Trekroner, bue 5 og 8 bagfra, idet det dog er tilladt at lade
kuglen løbe tilbage gennem buen, hvis den er passeret forfra. Bue 4 og 10 skal passeres
indirekte og det er ikke tilladt først at passere dem forfra. Ang. bue 7 se pkt. 4.

§4. Bue 7 passeres først forfra (mod Skindergade), derefter skal pinden ved denne bue rammes,
og endelig skal man ud bagfra (sml. pkt. 16). Man får et slag ekstra når pinden rammes, og
et ved den forfra passage og et ved den bagfra passage.

§5. Frispiller bliver man, når man efter at have passeret bue 12 fra øverste banehalvdel (Skinder-
gade) passerer bue 1 uden derefter på nogen måde at ramme pinden bag bue 1. Rammes pin-
den begynder man straks forfra. Opnår man ikke at blive frispiller, straks man har passeret
bue 12, flytter man, når det er ens tur og ens kugle da er placeret i nederste banehalvdel (ved
Trekroner), sin kugle til midterlinien og skyder derfra mod bue 1; er kuglen placeret i den
anden banehalvdel, når det er ens tur, skyder man fra det sted den ligger.

§6. Frispilleren skal croquere alle medspillere og derefter ramme pinden (ved bue 1) indirekte
fra nederste banehalvdel eller på en vilkårlig måde fra den øverste banehalvdel.



§7. Man må kun brugéen hånd ved slag. Et slag skal ramme rent (hørligt); det er tilladt at bruge
køllens bredside, hvis man ellers ikke kan komme til at slå rent.

§8. Hvis en kugle ligger helt inde ved banden (eller et træ på banen) må den flyttes et køllehoved
ud; denne regel gælder ikke for frispillere.

§9. Når man passerer en bue, får man et ekstra slag (kunét også ved midterbuen). En bue kan
passeres i flere tempi, såfremt kuglen ikke imens har været ude af buen. En bue, der passeres
i flere tempi giver ikke ekstra slag.

§10. Spilleren skal selv slå sin kugle igennem buen; hvis han slås igennem af andre, skal han
igennem (ved egen kraft) igen.

§11. I første slag efter en bue er passeret, kan man croquere en medspiller (kunén). Dette giver
to slag, hvoraf det førsteskal benyttes til løscroquade. Fast croquade er tilladt, men koster
begge slag. Se§§11a, 11b og 14.

§11a. Når en ikke-frispiller skal udføre sin løs- eller fastcroquade kan han anbringe den kugle,
hvorfra der skal croqueres, et køllehoved fra banden.

§11b. Ved løscroquade skal begge kugler bevæge sig.

§12. Croquering af kugler, der ligger i bue, er ikke mulig. Se dog§14.

§13. En kugle er i bue, såfremt et kølleskaft ikke kan lægges mellem kuglen og buens to ben
uden at røre kuglen.

§14. Man kan altid croquere en frispiller, og opnår herved to slag. Frispilleren kan hver gang det
er hans tur croquere samtlige medspillere een gang; ligger en medspillers kugle i en afstand
af under tre køllehoveders længde fra banden må frispillerens croquering ske indirekte;
iøvrigt gælder reglerne for croquering angivet i punkt 11 og punkt 12. Se§14a.

§14a. Har en ikke-frispiller én gang croqueret en frispiller kan en ny croquade af samme frispiller
i samme slagserie kun finde sted hvis han i mellemtiden har vundet et slag ved passage af
en bue.

§15. Rammer en frispillers kugle på nogen måde pinden, inden han har croqueret alle, må han
begynde forfra (når det bliver hans tur i spillet). Se§15a.

§15a. En croquering er afsluttet, når ens kugle har fundet varig hvile.

§16. Man kan kun udføréen ting i hvert slag. Løs croquade, passage af en bue og ny croquering
regnes hver især foŕen ting.

§17. Brydes regler af en spiller, skal denne begynde forfra.

§18. Berøres Pinden af en spillers kugle skal denne begynde forfra. Undtaget er frispillere der
har croqueret alle medspillere.

§19. En frispiller behøver kun gen-croquere nye frispillere – altså spillere der er startet forfra.

§20. Det er ikke muligt at tælle slag sammen.


