
 

 

Indbydelse til turnering i Euro Kegel 
Hermed indbydes til den første turnering nogensinde i Euro Kegel på dansk grund 

Hvad er det? Det er et spil, som er udviklet i foråret/sommeren 2015 mellem Tyskland, Ungarn og 
Danmark. De fem kegler stilles i centrum på en række i bordets længderetning. De fire yderkegler tæller 
hver to point, mens midterkeglen giver fire point. Rødt giver fire point. Blegt tæller ikke. Spilleren, der 
lægger ud, har den hvide bal, mens modstanderen har prik eller gul bal. Modstanderens bal skal til enhver 
tid rammes først. Det er ikke tilladt at vælte kegler direkte. Man har to stød hver gang, man går til bordet. 
Hvis man ikke scorer på det første stød – eller laver skæve – mister man sit stød nummer to i den indgang. 
Skæve point (herunder ikke at ramme modstanderens bal først) går til modstanderen. Det koster som 
udgangspunkt to ekstra point at begå en fejl. Laver man skæve på sit andet stød i en indgang, får man lov at 
beholde de point, man lavede i første stød. 

Modifikation: Spillet skal internationalt spilles på et kleinmatch carambolebord. Dem har vi ikke så mange 
af i Danmark, så vi spiller på bord i fuld størrelse. Da vi så i forvejen går på kompromis, har jeg besluttet, at 
den første turnering spilles på kegleborde. Objektballer i hul giver ingen point, og de lægges på deres 
pladser til næste stød, hvis de går i hul. Stødbal i hul koster de obligatoriske to point, fordi det er en fejl. 
Går den i hul, skal den til det næste stød lægges på sin plads, som svarer til stødballens i carambole-
spillene. Keglestørrelsen er også anderledes, men da jeg ikke regner med at kunne skaffe de internationale 
kegler (som er mindre end vores), skal der formentlig spilles med kegler, som vi kender dem fra 
keglebillard. 

Hvad så med bal over bord, presbal og den slags? Reglerne i detaljer udsendes til dem, der melder sig til 
turneringen. 

Hvad spilles der til? 100 point pr. sæt. 

Hvornår foregår det? Søndag 27. december 2015 kl. 10.00 
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Hvor foregår det? Greve Billard Klub, Greve Videncenter, Hundigehallen, Hundige Allé 11, 2670 Greve, 
Telefon: 43 90 19 70 

Hvordan foregår det? Udgangspunktet er fire puljer af fire spillere, der spiller alle-mod-alle bedst af to sæt 
(kampene kan altså ende uafgjort). De to bedste fra hver pulje går videre. Derefter kvartfinaler, semifinaler 
og finale. Hvis interessen er stor nok, kan der dog også være op til 24 spillere. Der spilles i så fald kun bedst 
af et sæt, og så går der 16 spillere videre. 

Hvordan sammensættes puljerne? Fri lodtrækning på spilledagen 

Hvordan kommer jeg med? Tilmelding ved mail til ddbu@ddbu.dk med angivelse af navn, klub og 
licensnummer. 

Hvad koster det? 200 kroner – inklusive frokost og aftensmad. Betaling skal ske til Greve Billard Klub på 
dagen. Og det er efter først-til-mølle-princippet. 

Hvornår er sidste frist? Mandag 14. december (inklusiv) – med ovennævnte forbehold for, at turneringen 
til den tid så er overtegnet 

Hvad kan man vinde? Det kommer an på, hvor mange der melder sig. Men hele indskuddet går 
ubegrænset til pengepræmier og mad. Dertil kommer, at DDBU giver et tilskud på 3.000 kroner til 
pengepræmierne. Den samlede præmiesum bliver altså 3.000 kroner plus halvdelen af tilmeldingsgebyret. 
Som udgangspunkt vil der være præmie til de otte bedste, men det kan blive færre, hvis der ikke melder sig 
16 deltagere. 

Der er noget, jeg ikke forstår. Hvad gør jeg? Kontakt Niels O. Hansen på nielsopiquet@hotmail.com eller 
telefonnummer 22 85 21 99 
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