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Jakkolo spilleregler 
Tilbehør: Sjoelbak spilleplade og 30 Sjoelbakbrikker 
 
Forberedelser til spil: 
Stil Sjoelbak spillepladen på en vandret flade (evt. et bord). Placer brikkerne på pladen. 
 
Sjoelbak kan spilles både siddende og stående. Hovedformålet er at få så mange 
Sjoelbakbrikker som muligt i pointboksene. Dette gøres ved at skubbe brikkerne i målene, der 
findes i modsatte ende af banen. Brikker der ikke når i mål, og som derfor ligger og blokere for 
indgangen må derefter skydes i mål med de resterende brikker. Det er specielt tillokkende at 
skyde dem i mål på dette 
billardprincip. Mellemstykkerne fungere som forhindringer idet de skærmer for udsynet og 
øger sværhedsgraden. (Kan fjernes). 
 
Hver Sjoelbakspiller må skyde tre runder (3x10 brikker) af gangen. Efter første runde 
stables Sjoelbakbrikkerne i målrummet. Alle brikkerne der ligger på banen eller rager ud af 
målrummet, 
skal bruges i de efterfølgende runder. Vinderen: Det højeste pointtal opnår den spiller, der 
fylder de 4 målrum ligeligt. Hvis der findes en brik i hver målrum, taler man om et Sjoelbak-
Team, der bliver belønnet med 20 point (1 team=20 point). 2 brikker i hvert rum belønnes med 
yderligere 20 point o.s.v. De øvrige Sjoelbak brikker bliver belønnet 
med det antal point det enkelt målrum angiver. 
 
Udvidelsesmuligheder: Spillet kan ligeledes udvides til Mini-Curling og Mini-Bowling (købes 
ekstra)  
 
Vedligeholdelse: Træ er et levende materiale. Derfor anbefales det, ikke at udsætte det 
for uhensigtsmæssige vejr/klima-forhold. For eksempel frarådes det, at stille spillet op af en 
fugtig 
væg, ligesom man ikke bør stille det op af en radiator eller ovn. Det anbefales at spillet under 
opbevaring stilles ret op og ned af en væg, således spillet ikke bliver 
skævt. Derudover anbefales det jævnligt at beskytte pladen med et træplejemiddel, som 
f.eks. møbelolie (uden harpiks). 
 
Efter længere tids brug kan der muligvis fremkomme en sort belægning på brikkerne, der 
nemt kan skrabes af med en kniv. Det er vigtigt at fjerne denne belægning for at bevare 
brikkernes friktion mod pladen. Brikkerne må ikke behandles med voks. 
 
God fornøjelse.  


