
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMASHBALL MONTERING & REGLER 

Pakken inneholder: 

 

 

ADVARSEL: Vennligst les bruksanvisningen nøye. Riktig bruk av utstyret kan forhindre skader på utstyr eller personer. 
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MERK: Vennligst kontroller ditt nye smashball 

sett og forsikre deg om at alle delene på listen er 

med.  Du trenger sement for å montere dette 

produktet forsvarlig. Det anbefales ikke å feste 

stolpefundamentet uten å bruke sement. 
 

Montering: 
 

1.   Finn et spilleområde med diameter på  

      ca. 5 - 6 m 
 

2.   Grav et hull i sentrum av spilleområdet.  

      Hullet skal være ca. 30 cm dypt 

og ha en diameter på ca. 50 cm.  

Stolpefundamentet skal stikke ca. 1,5 cm opp 

over bakken 
 

3.   Plasser stolpefundamentet i hullet og fyll  

ca. halvvegs opp med jord og/eller grus.  

Fyll resten av hullet med sement og pass på  

at stolpefundamentet står 90° i forhold til 

bakken 
 

4.   Sett de tre stolpedelene i hverandre og 

forsikre deg om at de låses i hverandre 
 

5.   Pump opp tetherballen hvis det er nødvendig 
 

6.   Fest smashballen i løkken på toppen av stolpen 
 

7.   Sett stolpen i fundamentet 

 

Grunnleggende regler for smashball: 
 

•     Spilleren som server først velger hvilken retning  

       ballen skal slås 
 

•     Motspilleren skal slå ballen tilbake i motsatt  

       retning 
 

•     Formålet med spillet er å slå ballen i din 

retning helt til hele tauet har snurret seg 

rundt stolpen 
 

•     Alternativ regel: etter at serven er slått kan 

ikke serveren slå ballen på nytt før tauet er 

snurret 4 ganger rundt stolpen eller at 

motstanderen har vært borti ballen 
 

Poeng: 
 

•     Spillerne får ett poeng for å snurre hele 

tauet rundt stolpen i spillerens retning 
 

Feil: 
 

•     Hvis en av følgende utilsiktede feil begås, skal 

spillet avbrytes og ballen returneres til der den 

var når feilen ble begått. Den andre spilleren 

overtar serven 
 

•     Bevege seg over på motstanderens  

      banehalvdel 

•     Dobbeltslag: slå ballen mer enn en 

gang uten at ballen har snurret minst en 

gang rundt stolpen eller at 

motstanderen har vært borti den 

•     Treffe ballen med annen kroppsdel enn 

hendene eller armene 

•     Holde eller fange ballen 

•     Berøre eller ta tak i tauet 
 

•     Dersom en spiller tar tak i stolpen eller begår 

3 utilsiktede feil i en kamp, taper spilleren 

kampen 
 

Seier: 
 

•     Spilleren med flest poeng etter 7 kamper vinner 
 

*Størrelsen på spilleområdet kan variere og 

tegningene er forslag til størrelse på banen.  Ha det 

morsomt og tilpass størrelsen på banen etter 

tilgjengelig plass! 

 

 


