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SPELETS START 
 

PLACER JERES RED CUPS & BLUE CUPS OG 
PLACERA DINA RED CUPS OCH BLUE CUPS 
OCH FYLL DEM MED ÖL (1 ÖL = 3 R/B CUPS).

VINNAREN AV STEN, SAX OCH  
PAPPER BÖRJAR.

Felskott: Om din armbåge passerar bordets 
kant (fellinjen) räknas inte skottet. 
 
Om bollen studsar tillbaka in i ditt lags 
planhalva måste du kasta igen.

Om du träffar motståndarens R/B Cup ska de 
dricka och ta bort den från bordet.

Om båda spelarna träffar samma R/B Cup, 
måste motståndarna dricka 1 extra R/B Cup.

Om bollen Studsar på bordet, är det tillåtet att 
“svepa” bort den.

Re-Rack: Varje lag för göra en “Re-Rack” (av 
motståndarens R/B Cups) per spel.

“Bitches Blow“ & “Guys finger“. Tjejer måste 
försöka blåsa och grabbar måste använda två 
fingrar för att få upp bollen (utan att röra R/B 
Cup eller öl) innan bollen landar i ölen.

 

Ett lag vinner när de har träffat alla 
motståndarens R/B Cups.

Redemption: När ett lag har förlorat måste 
förloraren välja en att kasta tills den missar. 
 
Om förloraren träffar alla motståndarens R/B 
Cups, starta ett nytt spel med 3 R/B Cups per 
lag.

Om spelet har en tidsgräns har laget med flest 
R/B Cups i slutet av tiden vunnit.

Om det slutar oavgjort “golden goal“

 

Air Ball: Om du kastar en luftboll förbi bordet, 
ta bort och drick en slumpmässig Röd/Blå 
mugg. 
 
Bounce: Om bollen studsar och träffar ska de 
dricka 1 extra R/B Cup och ta bort den.

Bollarna tillbaks: Om båda bollarna träffar i 
samma R/B Cup får båda spelarna kasta igen.

Utsedd R/B Cup: Om du utsett en bestämd 
R/B Cup och träffar, får du bollen tillbaka. Om 
du träffar en annan räkna det inte. Om du inte 
träffar en R/B Cup, drick 1 öl.

OFFENSIV DEFENSIV

SLUT PÅ SPEL EXTRA REGLER

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

H O U S E  R U L E S  O F 
B E E R  P O N G


