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Kender du spillet New Age
Kurling?
New Age Kurling er et spil, som kræver 2-4 deltagere til at
”levere sten” fra den ene ende af en bane til et mål i den
anden ende af banen.
Målet har røde, hvide og blå koncentriske cirkler, og scoring
er afhængig af antallet af sten nærmest centrum af målet.
Hvert spil er normalt på 6-8 ender og spilles på en bane,
som er en halv badmintonbanes bredde og en hel

badmintonbanes længde.
Man kan spille fra begge ender af badmintonbanen ved at
flytte mål-pladen, eller man kan spille fra samme ende og
så hente stenene, når enden er spillet færdig.
Vinderen er den spiller, der har flest sten, som har givet
point, ved slutningen af spillet.
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Regler
Målet
Målet har koncentriske cirkler i rød, hvid og blå –
scoringszonen. Den ydre hvide del af målet er ikke en del af
scoringszonen.
Aflevering af stenene
Spillet starter ved lodtrækning, hvor gæsterne vælger plat
eller krone på mønten, der kastes op i luften.
Det hold, der vinder lodtrækningen bestemmer enten
hvilket hold, der skal starte eller hvilken farve sten de vil
spille med.
Det hold, der taber lodtrækningen vælger så den mulighed
der er tilbage, det vil sige, hvis det vindende hold har valgt
hvilken farve sten, de vil spille med, så bestemmer taberen,
hvem der skal spille først.
Når det er besluttet, hvem der skal spille først i første ende,

er det herefter besluttet, hvordan resten af kampen foregår,
idet man skiftes til at starte enden (altså ikke feks. det
vindende hold, der starter næste ende).
Under spil af en ende vil alle spillere efter tur aflevere deres
sten (dvs. etteren spiller begge sine sten skiftevis med
modstanderens etter, inden toeren spiller sine). Stenene kan
afleveres ved hjælp af en teleskopstang eller med hånden.
Scoring
Stenene som er inde i scoringszonen og nærmest ved
centrum anses for at være point. Andre sten af samme farve
som den pointgivende sten vil også give point, hvis de er i
scoringszonen og nærmere på centrum end modstanderens
sten. Der er kun en person, der får point, man kan altså
vinde en ende med 4-0, hvis man spiller single og 2-0 hvis
man spiller double.
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Salg af New Age Kurling
New Age Kurling sæt indeholder:
Pakke 1:
8 new age kurling sten med hjul
1 målfelt
2 teleskopstænger
Pakke 2:
Indholdet fra pakke 1 + 1 vinylbane (14 m x 1,8 m)
Pakke 3:
Vinylbane

Pris
Pakke 1: 3500,- kr. + levering
Pakke 2: 5100,- kr. + levering
Pakke 3: 2200,- kr. + levering

Du er altid velkommen til at kontakte os
Karen Damborg: mobil: 26359069 mail: karen.damborg@mvb.net
Birte Ahle: mobil: 20468530 mail: ahle.tvis@mail.dk

