GOLF CROQUET . MYHRENE GÅRD
GOLF CROQUET er en enklere versjon å forstå, men krever allikevel taktiske
kjennskap, dømmekraft og ferdigheter. Kampene spilles som singel eller dobbel,
men i alle fall spilles alltid blå og svart kule ,mot rød og gul kule. I singel bruker
hver spiller begge kulene, i dobbel en hver.
HENSIKTEN MED SPILLET er å la en av kulene på ens side passere gjennom den
neste bøyla som står for tur. (Starter med bøyle 1). Hvis man gjør dette først scorer
man et bøylepoeng. Kamper spilles gjerne som best av 13 poeng, så den første til 7
poeng erklæres som vinner. Å SPILLE EN KAMP kulene spilles ut på banen en av
gangen, alternativt fra hver side, fra det fjerde hjørnet (det med det gule flagget)
(se diagrammet). Spillerekkefølgen, blå, rød, svart og gul må følges strengt
gjennom spillet. Vanligvis er det kun tre slag som kommer til anvendelse, legge seg
i stilling, gå igjennom en bøyle eller slå motstanderen vekk. Hvis man treffer en
annen kule får man ikke noe ekstra slag og alle kuler spilles fra der de ligger,
unntatt dersom en går ut av banen. Denne skal plasseres på banegrensen. Så snart
et bøylepoeng har blitt scoret, fortsetter spillet om neste bøyle som står for tur, idet
man beholder samme spillerekkefølge.
EN KOMPLISERING
Fordi en bane i full størrelse kan gi plass nok, kan man fra tid til annen se to kamper
bli spilt på samme bane. Begge er uavhengig av herandre. I slike tilfelle kan man se
hvit og rosa spille mot brun og grønn. Spillere fra begge partier er vanligvis
tolerante mot hverandre og unngår å komme i veien for hverandre.

BANEN
En bane i full størrelse er 32.004 meter ganger 25.603 meter (35 ganger 28 yards).

Book ditt croquetspill via vår facebookside / send oss en epost: mari@myhrenegard.no

