
Forenklede 8-ball regler 
Grunnidé og opplegg 
Man spiller med alle nummerballene, 1-15 og hvit køball. 
Nummerballene skal plasseres med hjelp av triangelen slik at den svarte 
8´n ligger i midten (i midten av den tredje raden) og at ballene 1-7 
respektive 9-15 blandes med hverandre så mye som mulig.  Hvilken ball 
som ligger fremst i triangelen spiller ingen rolle, bare at den skal ligge på 
fotprikken. Ballene skal legges opp innenfor det opptegnede området på 
bordet. 
 
Spregning 
Den av spillerne som vinner trekningen velger hvem som skal gjøre det 
første støtet – sprengningen. Når sprengningen skal foretas må køballen 
ligge bak ”headstring”, se illustrasjon, Som et resultat av sprengningen må 
minst fire nummerballer berøre et vant eller minst en ball gå i et hull. 
Om noen baller går i hull har den spilleren som gjorde sprengningen rett til 
å spille videre. Spillet går ut på at den som først kan senke enten ballene 1-
7 eller 9-15 og deretter 8´n med et korrekt støt, vinner partiet. Etter 
sprengningen har således den spilleren som står for tur til å spille rett til å 
velge hvilken gruppe baller hun/han vil spille med uavhengig av hva som 
har gått i hull. 
 
Melding 
Hver ball må meldes både med hensyn til nummer og i hvilket hull 
spilleren har til hensikt å senke den. Så lenge en spiller korrekt lykkes med 
å senke baller av sin egen gruppe, har denne rett til å spille videre. 
Dette gjelder også i situasjoner der motstanderens baller går i hull samtidig 
som spilleren korrekt senker en av sine egne, også ved senkning av 8’n. 
 
Godkjent støt 
Med unntak av sprengningen (valgfri ball) og det første støtet etter 
sprengningen, må spilleren alltid først treffe en ball fra sin egen gruppe (1-
7 eller 9-15) med køballen, for at støtet skal være godkjent. Deretter skal 
en ball enten gå i hull eller treffe vant. Køballen skal alltid bli stående igjen 



på bordet. I forbindelse med det første støtet etter sprengningen er det 
tillatt at køballen først treffer hvilken ball som helst, med unntak av 8´n. 
 
Foul/ Feil 
Når en spiller gjør seg skyldig i en foul går retten til å spille videre till 
motstanderen, som får ball i hand. Ball som senkes i forbindelse med en 
foul, uavhengig hvilken gruppe ballen tilhører, kommer ikke tilbake på 
bordet igjen. 
En feil vil si: 
▪ Spilleren treffer en ball fra motstanderens ballgruppe eller 8’n først 
▪ Ingen baller berører et vant eller går i hull etter treff 
▪ Køballen faller ned i et hull 
▪ En hvilken som helst ball hopper av bordet 
▪ Touch, det vil si berøring av baller på bordet med hånden, kø, annet 

utstyr eller kroppsdel 
 
Ball i hånd 
Når en spiller gjør seg skyldig i en foul får motstanderen ball i hånd og får 
da plassere køballen hvor hun/han vil på bordet. 
 
Valg av gruppe 
Den første nummerballen som senkes på en korrekt måte etter 
sprengningen avgjør hvilken gruppe av nummerballer (1-7 eller 9-15) som 
tilhører hvilken spiller. 
 
Seier/Tap 
En spiller taper partiet om hun/han 
1 senker 8´n i forbindelse med en foul 
2 senker 8´n i samme støt som den siste nummerballen fra egen 

ballgruppe 
3 forårsaker at 8´n hopper av bordet 
4 senker 8´n i et annet hull enn det som meldes 
5 senker 8´n før den står for tur 



Den spilleren som først og korrekt lykkes med å spille 8´n i hull etter at 
hun/han har senket alle baller av sin egen gruppe, vinner partiet. 
 
Illustrasjon av bordet 

 

  


