
Jeres fredagscafé lige her på campus. 

Vi er bevidste om at der findes mange andre typer regelsæt i andre 
restaurationer eller byer, men dette er reglerne i Ubåden - og de er ikke til 

diskussion ☺ 
 

 Tilmelding foregår i dagens event eller til en kaptajn inden kl 19.30.  

 For at deltage i en turnering skal man være tilknyttet SDU Kolding. 

 Tre øl fordeles i 10 krus, som stilles op som en pyramide (4-3-2-1) 

 Der laves en ny pyramide, når der er seks og tre krus tilbage. (Re-rack) Det er 
modstanderholdets eget ansvar at sige, når der skal samles. 

 På holdet skal man skiftes til at drikke et krus, når det bliver ramt og skiftes til at 
skyde.  

 Albuen skal være bag bordet, når der skydes. 

 Det er kun tilladt at kaste overhåndkast. 

 Det er tilladt at ramme bordet en gang (bounce), før man rammer et krus. Hvis 
bolden rammer bordet to gange, må modstanderholdet slå bolden væk - hvis de 
ikke når det, og kruset rammes, tæller det som ramt.  

 Det er kun tilladt at skyde, når de ramte ølkrus er tømt. 

 Hvis et krus væltes af eget hold, tæller det som "ramt". 

 Bolden gives tilbage til modstanderholdet, selvom om bolden kommer tilbage 
efter ens eget holds skud. (Gentleman rules = Ingen roll back). 

 Det er tilladt at "psyche" modstanderholdet, men hvis en hånd eller andet bliver 
ramt over beer pong bordet, så må modstanderholdet vælge et valgfrit krus, som 
er "ramt". 

 Det er ikke tilladt at puste/fiske bolden op med fingrene, hvis den triller i glasset. 

 Hvis bolden rammer indersiden af kruset, og det væltes - tæller det som ramt. Hvis 
bolden rammer ydersiden af kruset, og det væltes - tæller det ikke som ramt.  

 

THE CAPTAIN RULES 
Kaptajnen har den endelige beslutningskraft i alle tvivlstilfælde, og kan 

diskvalificere hold, hvis dette menes nødvendigt. 

BEER PONG REGLER 

CAFEUBÅDEN 


