
Hur spelar man? 
Cornhole spelas singel (2 spelare) eller dubbel (4 spelare). 

1.Välj på vilken sida om brädan respektive spelare/lag ska 
kasta ifrån. Lotta om vem som ska börja kasta.

2. Spelar ni dubbel och du står till vänster om brädan, ska 
din partner kasta från sin brädas högra sida. Spelar man 
singel och du börjar kasta från brädans vänstra sida, går 
du rakt över till andra brädan och kastar tillbaka från 
den brädans högra sida.

3. Du och din motståndare turas sedan om att kasta 
varannan påse. 

4. När alla 8 påsarna är kastade, går man till andra 
brädan och räknar ihop poängen (se poängberäkning). 
Den som fick mest poäng börjar kasta i nästa omgång.

Alla kast räknas inte - tänk på detta! 

När man kastar måste båda fötterna befinna sig bakom 
brädans framkant annars blir kastet ogiltigt. 

Om en påse studsar på marken och sen hamnar på 
brädan blir den ogiltig och skall den avlägsnas innan 
nästa kast. 

Om en påse hänger på kanten och vidrör marken, 
avlägsnas även den. 

Om en påse hänger över kanten och får stöd av en påse 
som ligger på marken, avgör man genom att lyfta på 
brädan. Ligger påsen kvar räknas den.

Så här börjar du spela 

Placera brädorna mitt emot 
varandra. Avståndet mellan 
brädornas framkanter ska vara 
8,23 meter.  
För juniorer kan avståndet 
kortas. 

Poängräkning

Alla säckar som är kvar på 
brädan ger 1 poäng. Lyckas 
man pricka i hålet får man 3 
poäng. 

När alla säckarna är kastade 
räknas mellanskillnaden. Först 
till 21 vinner men vill man kan 
man givetvis komma överens 
om annat. 
Exempel:  
Spelare 1 - En påse i hålet + två 
påsar på brädan = 5p  
Spelare 2 - En påse på brädan = 
1p 
Spelare 1 vinner kastomgången 
med 4-0 
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