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Gebruikershandleiding
OS-2007.53 Knikker rollen

U krijgt:
Een houten spelersveld met hierin een knikkerbaan en vertragingshindernissen en een knikker.

Het spel:
Probeer de knikker in het vak met de meeste punten te rollen.
Rolt hij echter uit de baan dan heeft men geen punten of strafpunten

Spelregels knikker rollen:
De deelnemer start op het teken van de spelleider.
De deelnemer dient genoeg bewegingsruimte te hebben.
Voordat men start met het spel wordt het aantal speelbeurten bepaald.
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Spelers en toebehoren :
Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitiemateriaal is handig om de score te noteren wanneer
u met meerdere personen het spel speelt in competitieverband.

Het spel :

. Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de score bijhoudt.
. Voordat een deelnemer start dient hij of zij genoeg bewegingsruimte te hebben.
. De deelnemer start op aanwijzing van de spelleider die de score bijhoudt.
. Nadat de knikker tot stilstand is gekomen wordt de behaalde score genoteerd.
. U kunt bij een gelijke stand tussen de deelnemers een finale ronde spelen.
.
Diegene die de hoogste score heeft is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk
onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET KNIKKER ROLLEN
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