Slynggolf 2008 : Regler og arbejdstegninger
Jeg mødte spillet første gang ved en 30 års fødselsdag hos en af mine kollegaer i sommeren 2007 på
Frijsenborg Efterskole, ideen/spillet skulle efter sigende have været set af en af gæsterne i USA.
Jeg opmålte det stativ, som bruges til spillet og nedskrev reglerne.

Man stiller de to stativer overfor hinanden med ca. 10 m i afstand (gerne lidt forskudt for hinanden) – så
man står ud for det ene stativ og kaster mod det andet).
Hvert hold ( 1 – 4 pers.) kaster de 4 sæt ”golfslynger” i en runde. Derefter kaster det andet hold de 4 sæt
”golfslynger” tilbage mod det andet stativ osv.
Man får 3 – 2 – 1 point, hvis boldene bliver hængende på henholdsvis den øverste, mellemste eller
nederste stang. Hvis boldene hænger på 2 stænger (se eks. længst t.v. ovenfor), tæller kun den øverste.
Holdet skal ramme 21 point, får holdet for mange point (22 point eller flere) går turen til det andet hold. I
næste runde starter holdet fra det pointtal, man havde inden sidste runde.
Opnår et hold 21 point, har det andet hold næste runde til også at opnå 21 point – altså uafgjort.
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Jeg har lavet mine spil, så de kan skilles / samles (uden værktøj), så det er muligt at tage spillet med i eks.
en bil. (Tilpas evt. størrelsen til bagagerummets størrelse)
Jeg har gevindstykker i enderne af rundstokkene, og samler stativet med vingemøtrikker. Man kan
selvfølgelig også bare skrue endestykkerne fast på rundstokkene med alm. skruer.
Jeg har lavet endestykkerne som vist på fig. 1. De kan selvfølgelig også laves som fig. 2 og evt. samles med
et par vinkelbeslag. Golfboldene bores igennem med 5,5 mm bor og trækkes på flagsnoren.
Materialeforbrug: Lægter 7,20 m, Ø 19 mm rundstok 7,20 m, 8 golfbolde og 2,5 m flagsnor + div.

