
10 enkle regler – Så du kan komme igang! 

 
Petanque kan spilles på alle underlag, men bedst på hårdt grus. En grusbane eller en parksti er meget 

velegnet. Spillearealet bør helst være 3×12 meter – men gerne som fastlagt i de internationale regler 

4×15 meter. 

 

1. Petanque kan spilles som Single, Double eller Triple og spillerne deler sig i to hold: 

Én mod én (single) og hver med tre kugler. 

To mod to (double), hver med tre kugler. 

Tre mod tre (triple) - hver med to kugler.  

Spillet går ud på, at komme så tæt som muligt på den lille trækugle kaldet ‘grisen’, med så mange kugler 

som muligt bedre end modstanderens bedste kugle. 

 

2. Holdene trækker lod om, hvem der begynder og hilser på hinanden.  

 

3. En spiller fra det hold (hold 1), der vandt lodtrækningen og skal starte, tegner en cirkel i gruset 

(diameter 30-50 cm), 0,5 meter fra banens kant. Når man kaster, skal begge fødder stå i cirklen.  

 

4. En spiller fra hold 1 kaster målkuglen ("grisen") ud mellem 6 og 10 meter fra cirklens forkant. 

 

5. En spiller fra samme hold (hold 1) kaster den første kugle og prøver at komme så tæt på grisen som 

muligt. 

 

6. Nu ligger hold 1 tættest på grisen, og så er det hold 2's tur. En spiller fra holdet prøver at komme 

nærmest grisen ved at ”lægge ind”, skyde modstanderens kugle væk eller flytte grisen. Hold 2 fortsætter 

med at kaste, indtil det har en kugle nærmest grisen.  

 

7. Derefter kaster hold 1, og runden fortsætter som nævnt til alle kugler er kastet. Har et hold ikke har 

flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler. 

 

8. Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun et hold kan få point i hver runde. Det hold, der ligger 

nærmest grisen, får ét point for hver kugle, der ligger nærmere end modstanderens bedst placerede 

kugle. Hvis grisen under spillet bliver skudt ud af banen, spilles omgangen om, hvis begge hold har 

kugler tilbage. Har kun det ene hold kugler tilbage, får det 1 point for hver kugle, det har på hånden. 

 

9. Det vindende hold tegner en ny cirkel i gruset i modsat ende og spillet fortsætter. 

 

10. Kampen er slut, når et af holdene når 13 point. 

 

De fuldstændige regler består af ca. 40 paragraffer og kan ses på Nettet. 

I øvrigt behøver man ikke tage reglerne alt for bogstaveligt. Det vigtigste er, at man hygger sig og kan 

blive enige. 


