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Regler for 2-mands stafet 
 

HUSK MAN KAN LAVE HOLD PÅ TVÆRS AF  

KLUBBER / ENKELMEDLEMMER. 

Et hold består af 2 spillere og den der har det laveste snit starter. 

Når en af spillerne når sin distance overtager makkeren de point spiller 1 har i 

sin serie og spiller serien færdig, hvorefter spiller 2 fra det andet hold fortsæt-

ter og må forsøge at hente de point hans makker ikke nåde.  

Det vil sige det bliver én lang kamp. 

Man spiller med handicap så alle kan være med. 

Man skal huske at de spillere der har det laveste snit starter, så de spillere skal 

være der til tiden  

Man kan tilmelde en reserve som hører til holdet og denne kan ikke bruges på 

andre hold i samme turnering 

Skulle man være uheldig at en spiller bliver syg spiller den spiller der er mødt 

sin distance 2 gange Det kan man kun en gang  

 

Vedr. Cupkampe: 

Spiller man uafgjort spiller man til 1/4 distance samme aften  

 

Man må meget gerne skrive de dage man ikke kan spille, da det ikke er 

helt nemt at flytte kampe i denne turnering. 

Så det er bedst man er 3 spillere så kan man selv sætte holdet som man vil, 

men altid efter snit. Er der et hold der udebliver vinder modstanderen uden 

kamp   

Udebliver et hold, = bøde efter billardreglement  

 

Man bliver delt i puljer og man vil få mindst 2 kampe. 

Man spiller kun 1 kamp på en aften, distancen udregnes således snit X 30 + 45 

Så lidt højere distancer end vi er plejer, men til gengæld svare det til at man 

spiler 2 kampe på et bord, hvor man i 2 mands spiller 4 kampe. 

Eks. 2 spillere der begge har 10 i snit  

     stafet = 10*30+45 = 345*2 = 690,    2 mands = 10*24+36 = 276* 4 = 1104        

Så lidt længere distance pr. spiller i stafetten men rigelig tid til at spille kam-

pen. 
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