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PROMO

Spillet for alle uansett alder og ferdighetsnivå

Cornhole Promo er ett avlangt brett med 
hull i. Det er om å gjøre å kaste posene
og treffe ned i hullet.  Hvert lag eller person 
kaster 4 poser i hver runde. Man kan spiller 
etter offisielle regler eller man lager sin egen
regelvariant tilpasset anledningen!
Leveres med ditt eget trykk på brett, poser
og matte. Vi lager gjerne oppsettet ditt!

Cornhole Promo er utviklet og produsert i Norge.
Ett sett inneholder: 1 stk. cornholebrett størrelse 109 x 53 x 26 cm, 
8 stk. poser størrelse 12 x 12 cm og 1 stk. matte størrelse 80 x 35 cm.
Vekt på brett er ca. 4 kg. Standard leveringstid er 10 - 14 dager.
Ekstra poser med logotrykk kr. 175,- stk. Bærebag kr. 890,- stk.

Pris for komplett sett inkl. trykk og eks. mva.
Evnt. design og tilrettelegging tilkommer.

Cornhole Promo har  store profileringsflater, 
er enkelt å spille, engasjerer, har stor under-
holdningsverdi og  passer til alle uansett 
alder og ferdighetsnivå. 
Cornhole Promo veier lite, tar liten plass og er 
lett å ta med seg og leveres komplett med 
bærebag. Spillet er lett å administrere og egner 
til arrangementer både inne og ute. 
Cornhole er superpopulært i bl.a. USA med egne 
ligaer og tv-sendte turneringer og er på full fart 
inn også i Norge!
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SLIK SPILLER DU CORNHOLE
Cornhole kan enten spilles individuelt eller på lag, og på ett eller to brett mot hverandre. 
Man skal ha minimum 5 meters avstand fra cornholebrettet når man kaster. 
Desto lenger avstand desto høyere vanskelighetsgrad. Barn kan selvfølgelig stå noe nærmere! 
Man blir selv enige om hvem som skal begynne kastingen. Etter hver runde er det vinneren av 
runden som får starte å kaste i neste runde (høyeste poeng starter, laveste poeng kaster til slutt).  
I hver runde kaster laget eller den enkelte spiller 4 poser.Spillerne kaster annen hver gang og da en 
og en pose. Posene blir liggende på brettet etter man har kastet til runden er ferdig. 
Har posen har vært i bakken først og så hoppet opp på brettet skal den fjernes umiddelbart, 
og poeng blir ikke medregnet for dette kastet. 

CORNHOLE-POENG
Posen går ned gjennom hullet: 3 poeng
Posen blir liggende på brettet: 1 poeng
Posen spretter opp på brettet etter først å ha truffet bakken: 0 poeng
Posen lander på bakken: 0 poeng
Posen sklir av brettet: 0 poeng

SLIK REGNES POENGENE SAMMEN ETTER HVER RUNDE
Etter hver runde teller man spillernes poeng. Den som fikk flest poeng vinner runden, og er den 
ENESTE som får med seg poeng videre. Poengene rundevinner får med seg er differansen 
mellom poengene til spillerne i runden. 
Eksempel:
Spiller A får 6 poeng i runde 1.  Spiller B får 3 poeng i runde 1.
Spiller A vinner runden, og tar med seg 3 poeng videre til runde 2 (6 - 3 = 3).

SLIK VINNER DU
Førstemann til 21 poeng vinner. Merk at man må få 21 eksakt for å vinne. 
Får man for mange poeng, slik at den totale poengsummen blir 22 eller mer når runden er 
ferdig og poengene er regnet ut, blir disse poengene slettet og man starter neste runde 
med 15 poeng. Denne regelen kan omgås om man er mange som spiller, slik at det går 
hurtigere å kåre en vinner.

CORNHOLE DOUBLE (CORNHOLE MED TO BRETT)
I USA spiller man gjerne Cornhole Double. Da bruker man to brett som står mot hverandre
med 5 - 8 meters avstand. Man kaster annenhver gang, og man må stå ved siden av brettet. 
Man kan ikke bevege seg foran eller bak brettet når man kaster. 
Går man utenfor kasteområdet sitt blir poengene fra dette kastet annullert.

Med mange spillere kan man f.eks. kaste fra 4 meter og spille til 9 poeng.

På messer, på kontoret, i butikken eller i salgslokalet etc. kan man selvsagt lage sin egen vri på 
Cornhole og f.eks. premiere enkeltspillere som oppnår f.eks. 8 poeng på 4 kast? Her er det bare å være 
kreativ på å finne konkurranseform og vi hjelper deg gjerne med premier!

Det finnes en rekke ulike «app`er» som man kan bruke for å holde kontroll på poengene.


	Page 1
	Page 2

