
Bollkull 
 

Regler - Del 1 
Ta fram blå lekband och lägg i mitten vid ena kortsidan enligt spelplanen, lägg gula 
band på andra sidan mittemot. Ta fram en blå och en gul mjukboll och lägg vid 
banden.  
 
Välj ut en elev från gruppen som sätter på sig ett gult band och tar den gula bollen 
och ställer sig vid övriga band. Välj ut en som tar på sig ett blått band och startar från 
kortsidan vid de blå lekbanden.  
 
Alla övriga ska akta sig från att bli träffade av bollarna. Man har inga skydd och allt 
räknas som träff även när bollen studsar eller rullar på en. Om man blir träffad av 
den gula bollen så hämtar man ett gult band och är med det gula laget. Blir man 
träffad av blå boll så hämtar man ett blått band och är med det blå laget.  
 
Leken pågår tills alla har utespelare alltså de vita har blivit träffade och tillhör något 
av lagen.  
 
För de som inte har blivit träffade så gäller det att bli den som blir träffad sist. Är man 
i något av lagen ska man försöka få så många elever till sitt lag och då helst fler än 
motståndarlaget.  
 
Man får inte springa med bollen när man är i ett lag, inte när man är själv heller. När 
man är fler så får man passa bollen mellan varandra men man får inte springa eller 
gå med bollen när man har den i händerna.  
 
Man får bara kasta bollen och man får bara använda den bollen som tillhör det laget 
som jag tillhör. Blir man träffad när man har ett band på sig händer ingenting oavsett 
vilken boll man blir träffad av.  
 
Regler - Del 2 
När alla är träffade samlas lagen vid sin sida och då startar man del 2 i leken. 
Fortfarande så får gula laget bara använda gul boll och blå laget blå boll. Del 2 går 
på tid, jag brukar låta leken pågå i tre minuter. Nu gäller det att när man träffar någon 
i gula laget med blå boll så lämnar den bandet och sätter på sig ett blått band och 
tillhör nu blå laget. Så varje gång man blir träffad av motståndarna så byter man till 
det laget. När tre minuter har gått ska man ha så fler elever i sitt eget lag än i 
motståndarlaget. Blir man träffad av det egna lagets boll händer ingenting. Man ger 
allt för det laget som man tillhör för tillfället.  


