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Yankees-up regler för kårmästerskap 
Till att börja med: 
Lagen bör bestå av 3-6 personer (mindre avsteg kan göras av praktiska skäl). 

 Inga klockor, armband, ringar m.m. är tillåtna. 

 Det bör finnas en domare tillika poängräknare per bord. 

Matchstart: 
• Domaren singlar slant om vilket lag som får börja med myntet. 

• Därefter spelar man om myntet dvs. inga poäng ges första omgången. Det enda som avgörs i 

denna omgång är om laget som vann slantsinglingen ska få fortsätta att ha myntet eller om det 

ska gå över till andra laget. 

Om matchen: 
• Varje match varar i 10 min. 

• Efter 5 min är det sidbyte dvs. myntet går över till andra laget (OBS! 

• Gäller endast om samma lag haft myntet sedan matchstart, annars går matchen vidare som 

vanligt). 

• Endast "spindeln", "kryp upp" samt "yankees up - smash down" är tillåtet att använda. 

• Om någon tappar myntet går det över till motståndarlaget. 

• Poäng delas ut från och med omgång 2, dock endast ut till det lag som har myntet - varje gång 

motståndarlaget misslyckas med att hitta det. 

• Inga poäng ges till det lag som lyckas pricka in var myntet finns (vanligt 

• missförstånd) - det enda som händer är att myntet går över så att laget från och med nästa 

omgång kan börja ta poäng. Man vinner så att säga enbart på egen serv. 

Praktisk info: 
• Det är ofta praktiskt att ha 8 lag på kårmästerskapen, då blir flödet smidigt och man kan hålla 

tiden. Är antalet udda blir det svårt att få alla att möta alla inom tidsramen för mötet. Dessutom 

blir det en del väntetider under mötet. 

• Det kan vara praktiskt att förlänga mötet c:a en kvart för att slippa alltför stressade föräldrar. Att 

bjuda på saft i halvlek är också ett hett tips! 

• En del domare kräver öronproppar för att ställa upp :) 

• Skyddspapp till borden är bra om borden är av mjukt trä. Myntet kan ge märken om man har otur. 
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