
Pool med kort. 

City Club Regler 
2 – 6 personer. 1 spil kort. 
Der er jo 15 pool-baller med hvert sit nummer (1-15) og den hvide ball, 
som man støder til, - dette åbner mulighed for anderledes spil fx dette. 
 

1. For at finde en spiller-rækkefølge gøres således: Alle deltagere 
trækker hver et kort. Højeste værdi starter, næsthøjeste værdi spiller 
som nummer to og så fremdeles. Kortene lægges tilbage og der skal 
blandes. Del kortene ud, så alle deltagere får hver syv kort. Resten 
lægges i en stak, på kanten af pool-bordet.  

2. Kortenes værdi svarer til numrene på ballerne. Fx: kort 2 svarer til 
ballen med nummeret 2, knægt til 11 og es til 14. Ball 1 og 15 er fri – 
baller. 

3. Det er tilladt at støde til alle baller, men kun tilladt at potte de baller, 
der svarer til ens kort. 

4.  Når en ball svarende til ens kort er pottet, skal man lægge det 
pågældende kort med værdisiden opad på kanten af pool-bordet, så 
alle deltagere kan se, det er den rigtige ball, der er pottet. Har man 
flere kort af samme værdi, lægger man alle kort svarende til ballen. 
Dette gælder både når man selv eller en anden deltager potter ballen. 

5. Potter man en ball, der svarer til ens kort, ball 1 eller ball 15 må man 
fortsætte. Potter man derimod den hvide ball eller en ball, der ikke 

svarer til ens kort, skal man trække et kort i bunken og turen går 
videre. 

6. Er den hvide ball pottet, må den placeres hvorsomhelst på pool-
bordet. Den næste spiller i rækkefølgen har den fordel. Men kun et 
stød. 

7.  Misser man en ball uden at lave fejl, går turen bare videre.   
 
Den deltager, der først kommer af med sine kort vinder spillet. Og så 
fremdeles. 
 
 

 

 


