Stigegolf regler
Stigegolf kan både spilles som hold og alle mod alle. Hvis man spiller alle mod alle, skal hver spiller
have 3 bolas, bolas er det som man kalder kuglerne man kaster med. Hvis man spiller som hold
fordeler man antallet af bolas på hvert hold som man har lyst.

Hvordan spilles spillet:
Før spillet kan gå i gang skal der vælges hvor langt fra stativet man skal stå. De officielle regler
siger 5 meter men man kan altid justere sværhedsgraden ved at gå længere væk eller tættere på.
Spillet spilles i omgange, i hver omgang kaster alle spillere/hold deres bolas. Normalt trækker man
lod om hvilken spiller/hold der får lov til at starte med at kaste. Hver spiller/hold skal have kastet
sine bolas før den næste/det andet hold må kaste sine bolas.
Det op til hver enkelt spiller at bestemme hvordan man kaster - typisk laver man et
underhåndskast hvor man holder i den ene golfbold og den anden golfbold hænger frit. Man må
dog kun kaste 1 bolas adgangen.

Hvordan får man points:
Når alle spillere/hold har kastet sine bolas bliver antallet af point bestemt ud fra hvilken ribbe de
hænger på. Øverste ribbe giver 3 points, midterste ribbe giver 2 points og nederste ribbe giver 1
point.
Bliver ens bolas skudt ned af en selv eller en modstander tæller de ikke med medmindre de falder
ned på en af de andre ribber og sidder fast.
Det muligt at få bonus hvis en spiller eller et hold rammer med en bolas på hver ribbe altså både 1
point ribben, 2 point ribben og 3 point ribben eller hvis en spiller rammer med alle 3 bolas på 3
point ribben i samme runde - så kan spilleren vælge at få et ekstra point.

Spillets varighed:
Den spiller eller det hold, som først når præcis 21 point har vundet!
Når en spiller kommer over 21 point så gælder ingen af spillerens point i den runde.
F.eks. hvis en spiller eller et hold har 19 point og mangler 2 point for at vinde, men
spilleren/holdet får 3 points i denne runde, så har spilleren/holdet forsat kun 19 point.
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