
 
 

KEGLESPIL: FEM PÅ STRIBE – RANDERSKEGLER 

 
Foto 1. Fem på stribe – keglespil  indendørs af plastikflasker m. midt vand i.  Foto 2. Fem på stribe - kan også spille  udenfor med  træklodser f.eks. fra et Kubb/Vikingspil. 

Om spillet: Fem på stribe er inspireret af det historiske spil Randerskegler.  

5 kegler opstilles i en række lige efter hinanden, som ”Dominobrikker” og spillet  går ud på at 
spilleren skal kaste og ramme den kegle som står forrest, så den vælter kegle nr. to, som vælter 
kegle nr. 3 osv.  hele rækken ned.  

Det gælder om at både ramme den forreste kegle præcist og hårdt nok til at flere kegler vælter. 
Fem på stribe er et spil som er let at forstå og som udfordrer de fleste.  

Antal: Fra 2 og til 6 spillere. 
Hvor: Indendørs eller udenfor på fladt underlag.  
Start: Deltagerne står bag en kastelinje, en spiller ad gangen kaster mod keglerne. 
 
Redskaber:  

● 5 kegler, f.eks. plastikflasker m. lidt vand i bunden (giver vægt) eller fem træklodser (f.eks 
fra Kongespillet/Kubb)  

● Keglerne stilles op på på jævnt underlag i en række efter hinanden, så tæt at kegle nr. 1 
kan vælte over i kegle nr. 2 osv.   

● 1 stk. kasteskyts. Indendørs f.eks. en sammenrullet skisok. Udendørs en bold eller kort 
træstok.  

● En ting som marker kastelinjen på gulvet eller jorden.  

 
Foto 3. fem kegler af flasker med lidt vand  Foto 4. Kasteskyts: rul en blød sok sammen til en kugle. 



 
 

 

1. version: At kaste mod den forreste kegle og se om flere vælter 
 
Et spil uden tabere og vindere 
I version 1 prøver spillerne til sammen at øve sig i at ramme ”det smalle mål” som den 
forreste kegle er.  
Hvis man kaster med stor kraft vælter kegle nr. 2 også...  
Spillet har som formål at øve sig i at kaste og ramme og derfor tæller vi hvor mange kegler 
vi alle kan vælte tilsammen pr. runde - godt for nybegyndere! 
Husk: Fem på stribe er lidt svært  – nobody is perfect!  
 

 
Foto 5. kast mod rækken af kegler, hvor mange kan spillerne vælte tilsammen pr runde? 

    
   



 
 

 
2. version: At spille Fem på stribe –  der tælles point 

 
Et spil med tabere og vindere 
Fem på stribe version 2 er et sjovt og spændende spil med point.  
Spillerne stå et par meter fra keglerne, sæt et mærke til kastelinjen. 
Point: Hver væltet kegle giver 1 point.  
Den spille som først når 10 point har vundet.    
 
 

   

Foto 6. To kegler væltet = 2 point..        Foto 7.  Alle kegler er væltet som  ”Dominobrikker” = 5 point. 

 
 

 

 

OM LEGEN: 

Legen er inspireret af keglespillet Randerskegler i Lege- & Idrætsforsker, Ph.d., Jørn Møllers værk 
“Gamle Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil) Samt kompendiet “Euro-leg: 
121 lege og spil fra Gerlev Legepark”  Begge bøger kan købes via Gerlev Center for Leg & Bevægelse på 
Gerlev Idrætshøjskole.  

ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (første oplag: 1990 genoptrykt flere gange sidenhen)  

ISBN: 87-88986-40-3 (2000. genoptryk 2011) 


