
SPILLEREGLER FOR EUROKEGEL 

1 Overordnet 

(1) De anførte normer og konkurrence-regler gælder for disciplinen Eurokegel 
(2) Reglerne gælder for alle mesterskaber og turneringer 
(3) Målet med dette reglement er anerkendelse af en kegledisciplin på lille billard 

inden for Europa med det formål at muliggøre internationale konkurrencer 
(4)  Derved skal ingen bestående kegle-discipliner inden for de nationale 

billardforbund afskaffes eller ændres. Eurokegel vil være at betragte som en 
international variant. 

2 Retningslinjer for spillet 

2.1 Spillemateriale 

2.1.1 Billarder, bander og klæder 

(1) Billardbordet er et bord, hvis overflade skal være rektangulær, absolut lige og 
horisontal.  

(2) Spillefladen består af skiferplader (maksimalt 3), hvis højde skal være mindst 45 
millimeter, eller af et andet godkendt materiale. 

(3) Begrænsningen af spillefladen består af gummibander, hvis kanthøjde skal være 37 
millimeter. En tolerance på ± 1 millimeter er tilladt. Der er ikke huller i banden. 

(4)  Størrelsen på spillefladen inden for banderne er 210 x 105 centimeter. En tolerance 
på ± 5 millimeter er tilladt 

(5) Gummibanderne er i hele deres længde omkranset af en ydre ramme, der skal være 
mindst 12,5 centimeter, og hvis overflade er fuldstændig glat og ensfarvede. En 
tolerance på ± 1 millimeter er tilladt 

(6) Overfladen på træbanderne skal indeholde ’diamanter’, som skal være anbragt i 
regelmæssig afstand med et interval på 1/8 af den lange bandes længde. Anbringelse af 
reklamer eller anden tekst på bandernes overflade er forbudt. 

(7) De klæder, der lægges på bander og spilleflade, skal til turneringsbrug være nye og af 
samme kvalitet og farve. De skal være spændt fast på henholdsvis bander og spilleflade. 

(8) Højden på billardet skal fra gulvet og op til rammens overkant være mellem 75 og 80 
centimeter.  



(9) De borde, der skal bruges til turnering, skal have indlagt elektrisk varme, som skal 
være regulerbar via termostat. Denne varme må under turneringer på intet tidspunkt 
afbrydes. 

2.1.2 Baller, kegler og kridt 

(1) Ballerne skal være lavet af et anerkendt mærke og helt runde 

(2) Et sæt baller består af: 

- en hvid bal  

- en markeret hvid bal eller en gul bal 

- en rød bal 

De to hvide baller (eller den hvide og den gule bal) kan være med markeringer, således 
at det lettere er muligt at se rotationen 

(3) Diameteren på ballerne er 61,5 millimeter. Inden for et balsæt er en tolerance på ± 
0,1 millimeter tilladt 

(4) Vægten af en bal skal være mellem 205 og 220 gram. Vægtforskellen mellem den 
tungeste og den letteste bal i et sæt bal må maksimalt være 2 gram 

(5) De fem kegler består af lyst træ. En af disse kegler er i en anden farve eller af 
mørkere træ. Proportionerne for disse kegler står beskrevet andetsteds i disse regler 

(6) Kridt må ikke i overdreven grad tilsmudse baller og spilleflade 

2.1.3. Opmærkning 

(1) De steder på bordet, hvor baller og kegler fra begyndelsen af partiet – eller i løbet af 
dette som foreskrevet efter disse regler – skal være opmærket 

(2) Disse steder skal være opmærket diskret med kridt eller blyant 

(3) Opmærkningsstederne er beskrevet andetsteds i dette regelsæt 

2.1.4 Billardkøer og hjælpekøer 

(1) Med en billardkø bestående af træ eller andet godkendt materiale sættes ballerne i 
bevægelse. Billardkøen kan være i ét stykke eller sat sammen af flere dele. På den smalle 
køspids skal der være fastgjort et tyndt, rundt stykke læder (duppen). Spilleren må kun 



berøre ballen med denne dup. Spilleren må benytte en eller flere køer efter eget valg og 
bestemmer selv længden, vægten og diameteren på denne eller disse køer. 

(2) Spilleren har ret til at benytte en hjælpekø (’jordemoder’). Hjælpekøen erstatter i den 
situation hånden i situationer, hvor det er vanskeligt at nå stødballen.  

2.1.5 Belysning 

(1) Belysningen på billardbordet skal på hele spillefladen udgøre minimum 520 lux 

(2) Belysningen skal anbringes således, at spilleren ikke forhindres i at udføre stødene, 
og således at spilleren ved normalt spilforløb ikke blændes. 

(3) Afstanden mellem spilleflade og belysning skal være mindst 1,0 meter 

(4) Resten af spillelokalet må ikke henlægge i mørke, og det skal være så oplyst, at 
eventuelle tilskuere kan problemløst kan se, hvad der foregår. 

2.2 Beklædning 

Ved alle konkurrencer skal deltagerne optræde i det til turneringens foreskrevne tøj, som 
konstant er synligt under hele konkurrencen. 

Det består af: 

a) Overdel (poloshirts/skjorter eventuelt med vest / for kvindelige udøvere eventuelt 
bluse), i klubbens eller nationens farve med klub/nationsemblem, som minimum 
skal være med korte ærmer 

b) Lange sorte stofbukser eller for kvindelige spillere minimum knælange kjoler 
c) Sorte sko (klassiske, konventionelle herre- eller damesko) / elegante sportssko af 

læder eller læderlignende materiale) 
d) Sorte sko og eventuelt sort bælte 

 

(1) Alle synlige beklædningsgenstande skal være rene, plejede og i god tilstand. Hvis en 
spiller er usikker på sin beklædning, skal han/hun inden kampstart henvende sig til 
turneringsledelsen for at skabe klarhed 

(2) Ved enkelte kan en særlig beklædning være foreskrevet fra arrangørsiden. En sådan 
beklædning skal i så fald fremgå af indbydelsen til turneringen. 

(3) For spillere med kropsskavanker og kommende mødre, der p.g.a. deres kropslige 
forfatning ikke er i stand til at spille i den foreskrevne spilledragt, er – ligesom i tilfælde 



med lægeattester – det muligt at dispensere fra reglementet. Det samme gælder force 
majeure (f.eks. mistet rejsegods) 

(4) For hold foreskrives, at alle udøvere på dette hold er klædt i samme farve. Inden 
kampens start skal alle være iført foreskrevet tøj. 

2.3 Spillerforhold 

(1) En spiller og en dommer er under kampen under alkohol- og rygeforbud. Desuden 
gælder anti-doping reglerne 

(2) Dommerne skal sikre sig, at ingen spillere foretager sig ting, der kan regnes 
usportslige, pinlige, forstyrrende eller skadelige for andre spillere, officials, gæster eller 
sportens renommé. 

(3) Dommere og andre turneringsansvarlige har retten til at advare eller diskvalificere en 
spiller, der opfører sig usportsligt. 

(4) Spilleren skal, mens modstanderen er ved bordet, opholde sig på et bestemt sted. 
Indflydelse fra andre, der ikke deltager i spillet (f.eks. forstyrrelse af spillet eller 
rådgivning) er ikke tilladt. Endvidere kan det for den pågældende spiller føre til påtale 
og i gentagelsestilfælde til advarsel eller tab af parti. Personer, der intet har med kampen 
at gøre, kan bortvises. 

3 Spillets formål og selve spillet 

3.1 Spillets formål 

(1) Spillets formål består i at score det på forhånd fastlagte antal point. Den spiller, der 
først opnår den pågældende distance, vinder partiet. Hvis man med sit sidste stød 
overskrider distancer, reduceres det scorede antal point i dette stød.  

(2) Spillerne spiller på et bord mod hinanden 

(3) En spiller får pluspoint, hvis et stød efter er udført på regulær vis, og der scores på 
anerkendt vis. Hvis et stød er udført på regulær vis, men der ikke scores point, får 
spilleren ingen point. Har en spiller begået en fejl, får spilleren fejlpoint, som godskrives 
modstanderen. 

(4) Et stød regnes for regulært, hvis spilleren med sin egen stødbal rammer 
modstanderens – enten direkte eller via forbande – og derved ikke har begået fejl. 

3.2 Point og værdi 



Point opnås: 

a) Ved at vælte kegler med andre baller end stødballen. Men inden da skal enten 
modstanderens bal eller den røde have ramt en bande, inden den pågældende 
vælter kegler, ellers skal der anvendes forbande. Den røde bal kan dog bruges som 
bande for den hvide. 

b)  Via karambolage. Ved karambolage forstås, at stødbal rammer først 
modstanderens bal og dernæst den røde inden for samme stød 

c) Ved kegleslag. Det regnes for kegleslag, hvis en eller flere faldende eller faldne 
kegler vælter efter at være ramt af en bal vælter yderligere kegler 

(2) Pointværdi 

a) Karambolage: 4 point 

b) Den midterste kegle: 4 point 

c) Alle andre kegler: 2 point pr. stk 

(3) Det samlede antal point i et stød lægges sammen. Ved fejlstød tillægges to fejlpoint 

(4) Pointene tildeles, når stødet er fuldendt (dvs. når alle baller er i ro) 

3.3 Keglens fald 

(1) En kegle regnes for væltet, hvis 

a) Keglen ligger på bordet eller udenfor 

b) Keglen har forladt sit tyngdepunkt og forhindres i at vælte (af en bal) 

(2) Kegler regnes også for væltede, hvis de helt eller delvist har forladt deres 
udgangspunkt og stadig står oprejst. En sådan kegle skal efter stødet sættes tilbage på sit 
udgangspunkt 

(3) Væltede kegler må først sættes tilbage på deres udgangspunkt, når ballerne er i ro, 
eller det p.g.a. ballernes forløb på bordet er udelukket, at de atter kan ramme keglerne. 

3.4 Spillets begyndelse 

Partiet begynder, når dommeren har lagt ballerne op til trilning om udlægget 

3.4.1 Trilning om udlægget 



(1) Dommeren lægger de to hvide baller (eller den hvide og den gule) på en linje cirka 
20 cm fra hver bande. Den røde bal og keglerne sætter dommeren på deres pågældende 
udgangspunkter. 

(2) Begge spillere støder samtidig mod den modsatte korte bande. Begge baller skal 
sættes i bevægelse, førend den første bal rammer den korte bande. Er dette ikke tilfældet, 
skal der stødes om. Den spiller, der to gange efter dommerens skøn forårsager fejlen, 
taber trilningen. 

(3) Krydser ballerne hinandens baner, taber den spiller, der forårsager, krydsningen, 
trilningen. 

(4) Er det ikke muligt at fastslå, hvilken spiller der har forårsaget fejlen, eller er det 
umuligt at fastslå, hvilken bal der ligger tættest på kort bande, trilles der om 

(5) Løber en bal frem og tilbage mere end én gang, eller rammer en bal den røde bal eller 
en kegle, taber denne spiller trilningen. Er dette tilfælde for begge spillere, stødes der 
om.  

(6) Den spiller, hvis bal efter regulært tilbageløb er tættest på kort bande (banden ved 
udgangspunktet), har vundet trilningen. Det regnes også for regulært, hvis ballen rammer 
denne bande og eventuelt begynder at trille op mod midten af bordet. 

(7) Den spiller, der vinder trilningen, beslutter, om han/hun selv eller modstanderen skal 
begynde spillet. Den spiller, der begynder spillet, skal benytte hvid bal. Den anden 
spiller benytter den markerede hvide/gul bal som stødbal. Spillerne beholder deres 
stødballer gennem hele kampen 

3.4.2 Udgangsstilling og udlæg 

(1) Til udlægget placerer dommeren ballerne og keglerne på følgende vis: 

a) Den røde bal på det underste midterste udgangspunkt (salvopletten) 

b) Den markerede hvide/gul bal på det øvre midterste udgangspunkt (salvopletten i 
modsatte ende af stødballen) 

c) Den hvide bal efter spillerens valg på et af udgangspunkterne umiddelbart ved siden 
af den røde bal 

d) Den markerede bal på bordets midterpunkt 

e) De øvrige kegler på de ydre kegle-udgangspunkter 



2) Hvis spillet spilles i sæt, skiftes spillerne til at lægge ud. Hvid og gul bytter i så fald 
plads til udgangsstødet, når den spiller, der ikke lagde ud i første sæt, skal lægge ud i 
efterfølgende sæt. 

(3) Til udførslen af udlægget, skal spilleren have begge fødder i fodzonen (se senere i 
dette reglement) 

3.5 Spillets forløb 

(1) Hver spiller har maksimalt to stød pr. indgang, som han/hun kan score i. Får spilleren 
i første stød ingen pluspoint, fortaber denne spiller retten til et andet stød, og 
modstanderen spilelr videre. 

(2) Kegler skal før hvert sted stilles op på ny. Kegler, der ikke kan stå på deres pladser, 
skal fjernes. Det samme gælder for en kegle, der berører en bal, men som ikke har 
forladt sit tyngdepunkt. Fjernede kegler returnerer først til spillet, når stødet, der har 
frigjort keglens plads helt, er afsluttet. 

(3) Spilleren er berettiget til at bede dommeren om at korrigere kegler, der ikke står på 
deres udgangspunkter. 

(4) På forlangende af spilleren skal dommeren rengøre ballerne. Baller, der ligger pres, 
må først rengøres efter et stød, der frigør disse baller 

3.6 Pause under partiet 

(1) Kampe, der spilles til et fastlagt antal point, spilles i almindelighed uden pauser. Ved 
længerevarende spil kan en spiller dog forlange en fælles pause på fem minutter, når den 
første spiller har opnået halvdelen af distancen. 

(2) Ved kampe, der spilles i sæt, kan der forlanges pause efter et sæt. Dette kan kun ske 
efter lige sæt (ved bedst af tre sæt efter 2. sæt, ved bedst af fem sæt efter 2. og 4. sæt 
osv.) 

(3) Pauser eller afbrydelser p.g.a. sygdom eller af sanitære årsager afgøres af dommeren 

3.7 Opgivelse af spil 

(1) Hvis en spiller i løbet af et spil vælger at opgive, har han/hun tabt spillet 

(2) En spiller, der under en kamp forlader sin plads uden dommerens tilladelse, taber 
spillet. I grovere tilfælde afgøres turneringens videre forløb af turneringsledelse. 



(3) Hver spiller, som efter udtrykkelig opfordring fra dommeren vægrer sig ved at 
fortsætte kampen, dømmes som taber af kampen og diskvalificeres fra turneringen. 

3.8 Spillets afslutning 

(1) En kamp spilles til et bestemt antal point (distancen), som turneringsledelsen har 
fastlagt. 

(2) Enhver kamp skal spilles til sidste point. En kamp er forbi, når dommeren har 
godkendt de sidste point. Dette er gældende, selvom det efterfølgende konstateres, at 
spilleren ikke har opnået det krævede antal point. 

(3) I et spil, der spilles i sæt, skal følgende tages i betragtning: 

a) Så snart en spiller har opnået det krævede pointantal i et sæt, regnes denne spiller som 
vinder af dette sæt 

b) Når en spiller har opnået det nødvendige antal sæt i en sådan kamp, stoppes denne 
kamp (f. eks. 2 sæt i en kamp, der afvikles bedst af 3 sæt) 

3.9 Sæt – og matchpoint, gennemsnit 

(1) I et kamp, der afvikles til et bestemt pointantal (distance), får vinderen 1 matchpoint 
og taberen 0 matchpoint 

(2) I et spil, der afvikles i sæt, får spillerne et sætpoint for hvert vundet sæt. Den spiller, 
der har vundet flest sæt, får 1 matchpoint, mens taberen får 0 matchpoint 

(3) Gennemsnit udregnes ved at dividere egenscore med modscore 

3.10 Turneringer og holdkampe 

(1) Turneringer og holdkampe kan afvikles som single-, double- og holdkampe 

(2) I single-turneringer spiller to spillere mod hinanden 

(3) I double-turneringer spiller to spillere mod hinanden. Her gælder følgende regler: 

a) Holdene kan frit bestemme, hvilken af de to spillere der triller om udlægget. 

b) Spilerne på holdene spiller efter følgende princip: Spiller 1 fra Hold A, Spiller 1 fra 
Hold B, Spiller 2 fra Hold A, Spiller 2 fra Hold B, Spiller 1 fra Hold A osv. 



c) Spillerne i en double må konferere i løbet af spillet. Den spiller, der ikke skal støde, 
må dog ikke på noget tidspunkt indtage stødpositionen – uanset om det er med eller uden 
kø. Det er dog tilladt at betragte ballerne fra alle sider. Rådgivningen må udelukkende 
være af teoretisk karakter (dvs. det er ikke tilladt at udpege træfpunkter) 

d) Så snart spilleren, der skal udføre stødet, er i stødposition, må den anden spiller ikke 
længere gribe ind – hverken med ord eller gestik. 

e) At støde i forkert rækkefølge betragtes som fejl 

(4) I holdturneringer spiller hold med to spillere mod hinanden. Her gælder følgende 
regler: 

a) Kampen foregår i fire singler og en double. Først spilles singlerne efter princippet 
alle-mod-alle. Dog skal de to på samme hold ikke spille mod hinanden. Til sidst spilles 
double. 

b) Hver kamp spilles til et bestemt antal point. Hver kamp regnes som et sætpoint. 

c) Vinderen af holdkampen er det hold med flest sætpoint.  

4 Særlige forhold 

4.1 Fodzone 

Ved udlægget og visse andre situationer i spillet – som er beskrevet i dette reglement – 
skal spilleren stå bag bordet. Derved forstås, at fødderne skal berøre gulvet i umiddelbar 
forlængelse af bordets længdeakse 

4.2 Skelnen af stødbal 

På forlangende af spilleren skal dommeren udpege spillerens stødbal (dvs. fortælle 
hvilken bal, der er hans/hendes). Spillelisten og en eventuel tavle skal være udformet 
således, at det fremgår, om spilleren spiller med hvid eller markeret/gul bal. 

4.3 Spillerens plads 

Den spiller, der ikke er ved bordet, skal befinde sig på den plads, der på forhånd er 
ham/hende anvist, indtil det igen er hans/hendes tur. Denne spiller må på ingen måde 
lave gestik eller støj eller på anden måde forstyrre sin modstander. Denne plads kan være 
siddende på en stol eller stående på en markeret del af gulvet, som ikke må overskrides. 

4.4 Markering på billardet 



Det er ikke tilladt for en spiller at anbringe synlige markeringer på hverken bordets 
spilleflade, bande eller ramme 

4.5 Coaching / Rådgivning i løbet af spillet 

Coaching i løbet af spillet eller indflydelse på spillet fra personer, der ikke har noget 
med selve kampen at gøre, er ikke tilladt. Spillere, der er på samme hold i en kamp 
(double), må gerne rådføre sig med hinanden. 

4.6 Spil med og uden dommer 

(1) I kampe, hvor 

(a) Der er 2 dommere til rådighed, er keglerejseren ansvarlig for kampens afvikling – 
herunder pointtildeling. I tvivlstilfælde kan keglerejseren dog rådføre sig med 
listeføreren. 

(b) Der er 1 dommer til rådighed, er dommeren keglerejser og ansvarlig for kampens 
afvikling – herunder pointtildeling. Spillerne noterer selv pointene. 

c) Ingen dommer er til rådighed, rejser spillerne selv kegler og noterer point for 
hinanden. 

2) Dommerafgørelser er bindende. Dommerne er dog underlagt turneringsledelsen. 

3) Spilleren har ret til at bede dommeren om at undersøge en afgørelse i tilfælde af en 
fejl, som dommeren ikke har opdaget, eller ved en kendelse, som efter spillerens mening 
er fejlagtig. I et sådant tilfælde kan dommeren ændre sin afgørelse. Så snart et yderligere 
stød er udført, fortaber spilleren denne ret.  

(4) Hvis en spiller efter en kendelse påkalder sig turneringsledelsen, er det dommerens 
pligt at rette sig efter turneringsledelsens afgørelse. 

(5) I tvivlstilfælde skal dommeren lade tvivlen komme spilleren til gode. 

5 Definitioner 

5.1 Stød 

(1) Et stød begynder, når duppen på køen rammer ballen med en fremadrettet bevægelse 

(2) Et stød er afsluttet, når alle baller er stoppet med at dreje eller at bevæge sig og 
således er helt i ro. Desuden skal alle kegler være rejst (eller fjernet fra bordet). 



(3) Et stød anses for at være regulært, hvis spilleren ikke i løbet af stødet har begået en 
fejl 

5.2 Indgang 

(1) Indgangen er den tid, som spilleren er ved bordet. 

(2) Indgangen begynder, når en spiller – ifølge spillereglerne – er i tur, og den slutter, 
når stødet er afsluttet, og den pågældende spiller ifølge reglerne ikke må støde videre. 

5.3 Betegnelser for ballerne 

(1) Som stødbal betegnes den bal, som spilleren skal støde til, når han/hun er i stødet. 
Dette kan være den hvide eller den markerede/gule bal 

(2) Som modstanderbal betegnes den bal, som spilleren skal enten direkte eller via bande 
skal ramme først. Dette kan være den hvide eller den markerede/gule bal 

(3) Som objektbal betegnes den røde bal 

5.4 Sprængt bal 

(1) En Bal regnes som sprængt, hvis 

a) den standser på andet end bordets spilleflade 

b) den i løbet af stødet rammer bordets træramme – uagtet at den efterfølgende vender 
tilbage til bordets spilleflade 

c) den i løbet af stødet rammer andet end bordets spilleflade (f.eks. en lampe, loftet, 
væggen eller et stykke kridt) – herunder en spiller eller køen/hjælpekøen 

(2) I tilfælde hvor en bal er sprængt, regnes det for en fejl. Dette henføres til 6.1 i dette 
reglement. 

5.5 Presballer og touché 

(1) Berører en spillers kø stødballen mere end én gang i løbet af et stød, er dette at 
betragte som en fejl 

(2) Så snart en stødbal ligger pres med en eller begge de andre baller, må en spiller ikke 
spille direkte mod denne/disse baller 



(3) Så snart en stødbal ligger pres mod bande, har spilleren ikke ret til at spille ballen 
mod denne bande.  

(4) Ved udførelse af et stød, der henføres til 5.5 (2) i dette reglement, skal spilleren, skal 
spilleren anvende forbande- eller masséstød i et frigørelsesstød, således at den bal, der 
ligger pres mod stødballen, ikke bevæger sig under selve stødets udførelse.  

(5) Ligger en stødbal meget tæt på modstanderballen – men ikke er pres med 
modstanderballen – regnes det for fejl, hvis duppen stadig har kontakt med stødballen, 
når den rammer modstanderballen 

(6) Hvis stødballen ligger meget tæt på modstanderballen – men ikke er pres med 
modstanderballen – og modstanderballen rammes meget tyndt, regnes dette stød for 
regulært, selvom det ikke kan udelukkes, at duppen stadig har kontakt med stødballen, 
når stødballen rammer modstanderballen (tvivlen skal komme spilleren til gode) 

Kommentar: 

Hvis stødballen har større fart end modstanderballen, vil der normalt være touché. Med andre ord er stødet 
normalt regulært, hvis stødballen er langsommere end modstanderballen. Touché kan normalt høres på den 
måde, ballerne rammer hinanden på. Et direkte, normalt stød på en presbal, vil altid være en fejl. Hvis der 
sigtes forbi modstanderballen, vil det omvendt aldrig være en fejl, medmindre ballen rammes med andet end 
duppen. 

(7) Baller regnes ikke for pres, medmindre dommeren (eller modstanderen i tilfælde af, 
at der ikke er en dommer), bliver dømt ’pres’. 

(8) Det er dommerens ansvar, at ballernes position defineres tydeligt inden et stød. Det 
betyder, at dommeren skal have afgjort, om to baller er pres, eller om en bal berører en 
kegle. 

(9) Hvis spilleren i tilfælde af presbal vælger at spille væg fra modstanderballen 
(modstanderballen bevæger sig ikke under selve stødets udførelse), regnes 
modstanderballen ikke som værende ramt. Stødballen skal med andre ord returnere og 
ramme modstanderballen for at undgå, at stødet er en fejl.  

5.6 Jump Shot 

(1) Ved et Jump Shot springer stødballen over mindst en anden bal eller en kegle 

(2) For at et Jump Shot kan regnes for regulært skal der ved den tekniske udførsel tages 
følgende i betragtning: 

(3) Stødet skal udføres på en sådan måde, at køen løftes og stødes i retning af 
spillefladen, som stødballen efterfølgende forlader 



5.7 Kiksestød 

(1) Ved et kiksestød forstås, at kø-duppen glider af på stødballen. Dette sker oftest, hvis 
ballen ikke rammes centralt nok og/eller der ikke er tilstrækkeligt med kridt på kø-
duppen. 

(2) Normalt efterfølges et stød, hvor køen glider af på ballen, af en høj lyd. Ofte vil der 
være et blankt stykke på læderduppen efter et stød, hvor køen glider af. 

(3) Det kan forekomme, at baller, hvor køen glider af, rammes af benkappen under kø-
duppen. Dette er en fejl, men kun hvis det er tydeligt, at ballen er ramt med benkappen. 

(4) Et stød, hvor duppen på samme tid rammer ballen og spillefladen med det resultat, at 
ballen hæver sig fra spillefladen, regnes for et kiksestød og behandles ligesom omtalt 
under 5.7 (3) 

6 Fejl 

6.1 Spillerfejl 

(1) Fejl forårsager fejlpoint fra den stødende spiller, som godskrives modstander. Hvis 
der også laves pluspoint, lægges såvel fejlpoint som pluspoint til modstanderens score. 
Begår en spiller mere end en fejl i ét stød, beregnes det kun som én fejl. 

(2) Fejl afslutter en indgang. Hvis fejlen begås i andet stød af en indgang, beholder 
denne spiller de pluspoint, spilleren scorede i første stød. 

(3) Ved visse fejl af en spiller har en modstander valget mellem at acceptere ballernes og 
keglernes position, eller om han/hun ønsker sin stødbal og modstanderballen placeret på 
udgangspositionerne. Beslutter spilleren sig for dette, skal følgende tages i betragtning: 

a) Det er kun stødballen og modstanderballen, der flyttes til udgangspositionerne (rød 
bal bliver med andre ord, hvor den er). Modstanderens bal flyttes til det øvre 
udgangspunkt, mens stødballen flyttes til nedre udgangspunkt til højre eller venstre for 
rød bals position ved udlægget. 

b) Hvis rød bal helt eller delvist blokerer den øvre udgangsposition, flyttes alle ballerne 
til deres udgangsposition. Hvis rød bal helt eller delvist blokerer højre eller venstre 
udgangsposition for stødballen, flyttes stødballen til den position, der ikke er blokeret. 

c) Ved udførelsen af dette stød, skal spilleren stå i fodzonen (se 4.1 i dette reglement)  

(4) Hvis stødballen efter på korrekt vis at have ramt modstanderballen vælter kegler, 
regnes dette som en fejl, men modstanderen får kun point for de væltede kegler og 



eventuel karambolage samt eventuelle kegler, som modstanderballen har væltet, men 
som efterfølgende bliver ramt af stødballen og forårsager kegleslag (som omtalt i punkt 
3.2 c)  

(5) Ved sprængt bal lægges alle baller efterfølgende på deres udgangsposition, og 
modstanderen skal ved dette stød stå i fodzonen (se 4.1. i dette reglement) 

(6) Følgende fejl straffes med 2 fejlpoint plus eventuelle pluspoint 

a) hvis ballerne på udlægget eller andre situationer, hvor de skal lægges på 
udgangspositionerne, alligevel ikke ligger på disse udgangspositioner 

b) hvis modstanderballen ikke rammes eller først rammes, efter at der er væltet kegler 

c) hvis der væltes kegler direkte 

d) hvis den røde bal rammes før modstanderballen 

e) hvis der stødes til forkert bal (modstanderballen eller den røde) 

f) hvis stødballen rammes med andet end den del af køen, der dækkes af læderduppen 

g) hvis stødballen i selve stødet rammes mere end en gang af køens læderduppen 

h) hvis der stødes direkte mod modstanderballen, når ballerne ligger pres eller stødballen 
ligger pres mod bande (touché) 

i) hvis en spiller i løbet af stødets udførelse i de beskrevne tilfælde med fødderne berører 
områder uden for fodzonen (4.1) 

j) hvis en spiller i double influerer sin medspiller, efter at denne har indtaget 
stødpositionen eller støder uden for tur 

(7) Ved følgende fejl har modstanderen muligheden for at få lagt ballerne op (6.1 (3)). 
Alle disse fejl giver også 2 pluspoint til modstanderen: 

a) hvis der i stødøjeblikket ikke er mindst en fod på jorden 

b) hvis en fod berører spillefladen 

c) hvis en spiller i stødforberedelsen eller under stødet rammer en eller flere baller med 
kø, kropsdel, tøj eller anden genstand (undtaget er naturligvis at ramme sin egen stødbal 
med køen under selve stødets udførelse) 



d) hvis en spiller under stødet vælter en eller flere kegler med kø, kropsdel, tøj eller 
anden genstand 

e) hvis spilleren flytter ballerne eller keglerne 

f) hvis et stød udføres, inden alle baller er i ro 

g) stødet udføres inden alle kegler er sat på plads 

6.2 Fejl der ikke skyldes spilleren 

(1) Hvis en kegle, efter at spilleren har sat ballerne i bevægelse, rammer spilleren, køen, 
hjælpekøen eller dommeren, hvorefter den rammer spillefladen og ikke forårsager noget 
særligt, betragtes dette som værende ikke sket. Hvis keglen i den situation vælter flere 
kegler, tæller disse hverken som positive eller negative point. 

(2) En fejl, der forårsages af tredjeperson – herunder dommeren – som medfører, at 
baller eller kegler forskubbes, kan ikke lastes spilleren. Herefter skal ballerne efter 
dommerskøn lægges tilbage, hvor de lå. Er dette ikke muligt, lægges ballerne i 
udlægspositionen. 

6.3 Usportslig opførsel 

1) Som usportslig opførsel regnes alt, der skader billardsporten, og som forhindrer et 
sportsligt og retfærdigt forløb af en kamp. Dertil hører for eksempel: 

a) bevidst spil på fejl 

b) bevidst ændring af ballernes position og forløb (naturligvis med undtagelse af under 
udførslen et stød) 

c) bevidst at få køen til at glide af på ballen 

d) gene af modspilleren 

e) spille videre efter en fejl eller efter en spilafbrydelse 

f) at øve sig på andre borde under en kamp 

g) at afsætte markeringer på bordene (se 4.4 i dette reglement) 

h) bevidst at forsinke spillet 

i) at benytte ukurant udrustning 



2) Ved usportslig opførsel kan en dommer gribe ind med følgende midler 

a) påtale 

b) advarsel 

c) tildeling af op til 10 strafpoint 

d) tab af sæt eller kamp 

e) diskvalifikation 

Kommentar: 

Diskvalifikation skal ved turneringer aftales med de(n) turneringsansvarlige 

7 Slutbestemmelser 

(1) Spillereglerne er 
aftalt mellem repræsentanter for de nationale billardforbund fra Tyskland, Ungarn 
og Danmark 

(2) Dette reglement 
træder øjeblikkeligt i kraft, og det kan kun ændres af repræsentanter fra de tre 
lande. Ved ændringer mister alle tidligere reglementer deres gyldighed 

(3) Ved situationer, 
der ikke er taget højde for i dette reglement, er turneringsledelsen berettiget til at 
handle efter bedste skøn. 


