
Poolregler på City Club 
-Til et pool-spil benyttes 1 pool bord, mindst 1 kø (den man skyder med), 8 ensfarvede baller, 8 

stribede baller, 1 hvid ball (stødballen) og 1 sort ball (den sorte tæller ikke med til de ensfarvede). 

- Hver spiller skal skyde efter enten de farvede eller stribede og i hul. 

- Hvis den sorte ball sænkes i hul, før man har sænket alle sine egne baller, er spillet tabt. 

- Hvis man skyder mindst een af sine egne baller i hul, får man en ekstra tur. 

- Hvis man skyder en af modspillerens baller i hul, overgår turen til modspilleren. 

- Hvis den hvide ball sænkes i hul, overgår turen til modspilleren. Modspilleren får lov at lægge 

stødballen et valgfrit sted bag udlægslinjen, og skal ramme en ball på den anden banehalvdel. 

- Når der stødes til ballen, skal spilleren have mindst en fod på gulvet. 

Sådan startes spillet: 

- Ballerne placeres i trekanten med den sorte 8’er i midten. Den forreste ball placeres på 
toppunktet (et markeringspunkt). 

- Trekanten fjernes. 

- Første spiller placerer den hvide ball et valgfrit sted bag udlægslinjen, og skyder i retning af de 

andre baller. 

- Hvis en af de stribede eller en af de farvede baller går i hul, er denne farve ”valgt” til denne 
spiller. 

- Hvis ingen ball sænkes i hul, overgår turen til modspilleren. Dette fortsætter indtil en af spillerne 

har valgt farve. 

- Hver spiller skal nu forsøge at få alle sine baller i hul. 

- Når en spiller har fået alle sine baller i hul, skal spilleren skyde efter den sorte ball. 

- Inden man skyder efter den sorte ball, skal det annonceres/meldes hvilket hul man skyder efter. 

- Hvis den sorte ball ikke sænkes i hul, overgår turen til modspilleren. 

- Spillet er slut og vinderen er den spiller, der sænker den sorte ball i det annoncerede/meldte hul. 

- Spillet er også slut, hvis man kommer til at skyde den sorte ball i det forkerte hul, og 

vedkommende taber. 

 

 


