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“Bounce”

”Spill it – Fill it”

“Roll back”

Når bolden bounces og rammer i en kop 
drikker modstanderen den kop der er ramt 
+ 1 valgfri kop fra eget hold.

Så snart bolden har rørt bordet er den ”fri” 
- og modstanderen må slå den væk. 

Udfør dette kast når modstanderen er uopmærksom

Når man rammer en kop hvorefter bolden 
triller tilbage uden at røre gulvet. 
Har du fået roll back, får du et ekstra kast; bag ryggen!

Man udpeger hvilken kop man 
vil ramme.

Man rammer den kop man kaldte 
= der er ramt + bolden gives retur

Man rammer en anden kop 
= intet er ramt

Man rammer ingen kopper 
= man drikker en straf på hvad der 
svarer til 2 kopper i spillet fra sin 
”hygge-bajer”

Husets regler. Spiller man hos en privat er det denne 
persons house rules der er gældende, medmindre andet er aftalt.

”Re-rack””Re-rack”
Et re-rack vil sige at omplacere de kopper man skal ramme. 

Man har 1 re-rack per hold ved et spil á 6 kopper, 2 ved 10 kopper.

Man drikker den mængde øl man spilder

+ fylder de spildte kopperne igen 
Vælter man en kop imens modstanderen 
kaster, anses der for ramt!
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“Calling it” 



”Psych!”
”Psych!”

”Bitches Blow”

”Sniper Shot”

“On fi re” 

Du har netop tabt spillet, men modstanderen startede spillet 
- du har en sidste chance for at udligne/formindske tabet. 

Dit hold får 2 bolde til at udligne/formindske tabet
- udlignes der, spilles der ”heads up” med 1 kop hver. 1 bold af gangen. 
Det oprindelige vindende hold starter. Når der rammes er kampen vundet, 
ingen ”last chance” denne gang.

Distrahér modstanderen ved at håne dem
fl ash bryster eller lign.

Alt er tilladt - så længe bolden ikke interfereres! Det er tilladt at 
dække udsynet for kopperne f.eks. med hænderne (læs: patterne). 
Men rammes hånden før den når til kopperne, anses der for 
at være ramt! 

Bolden er netop ramt ned i en kop, men bliver ved med at 
køre rundt på indersiden. Her er det tilladt at puste bolden op 
før den rammer øllet, og koppen er dermed ikke ramt.
Det er ikke tilladt at puste så kraftigt at både øl og bold kommer op.
• VIGTIGT! Som navnet antyder, er det kun pigerne der puster. Hvis en fyr puster må 

han kaldes for ”bitch” resten af kampen.

Samme princip som ”bitches blow”, blot for fyrene - 
I stedet for at puste, skal fyrene bruge fi ngrene til at få bolden op 
når den kører rundt i kanten. Koppen og øllet må ikke berøres. 

Hold A har ramt en kop med deres 1. bold, og Hold B har løftet kop-
pen for at drikke (ikke tilladt, da man venter til begge bolde er kastet), 
kan Hold A skyde deres 2. bold i den kop der holdes 
i hånden af Hold B.

Lykkedes dette er hele spillet vundet af Hold A. 
Ligegyldigt hvor mange kopper de ellers havde tilbage.

Husets regler. Spiller man hos en privat er det denne 
persons house rules der er gældende, medmindre andet er aftalt.

“Last chance”

”Guys fi nger”
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Når den samme spiller 
rammer en kop 3 runder i 
streg er man ”on fi re”

.. og man bliver ved med at få bolden 
tilbage indtil man ikke rammer længere. 


