DAI Kurling
Et spil, der kan spilles af alle. Det kan minde om is-curling, men det spilles på et plant underlag – f. eks. i en
idrætshal.

Banen:
Banen skal være 7 – 10 meter lang og 2 meter bred.

Målskiven:
Målskiven måler 120 x 120 cm og placeres for enden af banen, så der er mindst 1 meter bag.
Ca. 1,5 meter foran målskiven markeres en linje, som stenen altid skal passere. Hvis dette ikke sker, er
stenen ude af spillet. For enden af banen er startlinjen, hvorfra stenen spilles.

Spillet:
2, 3 eller 4 spillere danner et hold, og spillet har to hold. Hvis der er 2 spillere på hvert hold spiller hver
spiller med 2 sten. Med 3 spillere sættes en sten til side, og med 4 spillere har hver spiller en sten.
Der kan trækkes lod om, hvem der skal spille. 1. spiller sender sin sten af sted og dernæst skiftes holdene til
at sende en sten af sted, indtil alle sten er i spil.
Det drejer sig om at få så mange af holdes sten tættest på midten af målskiven, og det er tilladt at skyde
modstandernes sten væk.
Når alle sten er sendt af sted, tælles der point. Den farve, som ligger tættest på midten, får point, og hvis 2
sten af samme farve ligger tættest uden modstandernes sten ligger imellem, giver det 2 point o. s. v. – altså
kun et hold kan få point. Point noteres og næsten spil starter.
Næste spil startes af den spiller, som sendte sidste sten af sted i 1. spil, og derefter fortsætter sidste spiller
på det andet hold, hvorefter spiller 1, 2 og 3 (hvis 4 spillere på holdene) følger efter, således at spillerne
rykker efter hinanden. Hele tiden rokeres, så det aldrig er samme spiller som starter og slutter.
Der spilles 6, 8 eller 10 spil, eller hvad der kan nås inden for den tid, der er afsat.

Startlinjen:
Herfra sendes stenene af sted. Startlinjen er 1 m bred – regnet med 50 cm til begge sider fra midten af
banen.

Placering af stenene ved start:
4 sten af samme farve på hver side af banen. Evt. udgåede sten sættes uden for banen.
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