
 

KEGLESPIL: MAX. 24 POINTS  
Kegler i korsform, Små kegler = 1 point. Stor kegle = 12 point.  

Hvem får først de maximale 24 point? Hvis en spiller får mere end 24 points, skal man begynde 
forfra fra 0 point! 

     
Foto 1. Kegler opstillet i korsform 4 små = 1 point  og 1 stor = 12 point.          Foto 2. cirka to m. afstand mellem kegler og kastelinjen.  

Om spillet: Keglespillet Max. 24 point er udfordrende. Spillerne skal kaste præcist og være 
opmærksomme på deres point i forhold til hvilke kegler de kaster efter.  Keglerne opstilles i 
korsform, med 4 små kegler ud til hver side. I centrum står den store kegle (se foto 1 + 2). 

Antal: Fra 2 og til 6 spillere  
Hvor: Indendørs eller udenfor på fladt underlag.   
Start: Deltagerne står bag en kastelinje et par meter fra keglerne. 
 
Redskaber:  

● 5 kegler, f.eks. plastikflasker m. lidt vand i bunde (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. 
 

Keglespillet Max. 24 point 
Stemningen i Max 24 point bliver snart præget af kappestrid. Den spiller som er ved at vinde, kan 
pludselig tabe alt. For når spilleren har omkring 20 point, kommer man let til at vælte for mange 
små kegler eller den store kegle. Pludselig har den dygtige spiller for mange point, over de 
maximale 24 point, til stor ærgrelse og en del latter fra de spillere der ligger lavere i point. Det hele 
afgøres i slutspillet.  

Max 24 point er et spil for dem som kan tåle at grine ad sig selv. 

 
Point: Spillerne kaster på skift mod keglerne. Når en kegle vælter, får spilleren point efter hvilke 
kegler som er væltet. De små kegler = 1 point hver. Den store kegle = 12 point.  
For hver tur lægge spillerens samlede antal point sammen, og man spiller om hvem som får først 
de maximale 24 point. 
Hvis en spiller får flere point end de maximale 24, mister spilleren alle sine point, og skal begynde 
forfra fra 0 point!  

 
Dette tvinger spillerne til ikke blot at sigte efter at vælte flest kegler pr. tur, men at overveje den 
sikreste vej til de maximale 24 point.  
Det er klart at vælter en spiller den store kegle to gange (2 x 12 = 24) så har man vundet, men 
vælter spilleren blot én af de små kegler, har man et “skævt antal point”, og så skal man til undgå 
at vælte den store kegle. 
 

    
Foto 5. den lille kegle væltet = 1 point. Foto 6. Den store kegle væltede = 12 point. 
 



 

 
Foto 7.  Den store og en lille kegle væltede = 12 + 1 det giver 13 point.  
Hvor mange point havde spillere i forvejen? Regn efter 13 + ??  

 
 
 

 

 

 

 
 

OM LEGEN: 

Legen er inspireret af 24 Kegler leg nr. 72 i bind 1 i lege- & Idrætsforsker, ph.d., Jørn Møllers 
værk “Gamle Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4” (Et værk med 400 lege og spil). Legen findes 
også i kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev Legepark”  (leg nr. 10).  Begge bøger 
kan købes via Gerlev Center for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole.  
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