
SÅ HÄR SPELAR DU MICKI COURONNE! 
Förutom spelplanen ingår 15 röda och 15 gröna ringar, två köer och två gula stötringar. Som 
regel spelas Couronne av 2 eller 4 spelare. Innan ni startar – placera de röda och gröna ringarna 
i spelplanens mittcirkel. 
 
OM 2 SPELAR 
Dra lott om färg. Den som får rött väljer sida och den med grönt placerar sig på motsatta sidan 
av spelplanen. Dessa positioner behålls hela tiden - du får aldrig spela från annan position runt 
spelplanen. 
 
OM 4 SPELAR 
Ni är då två 2-mannalag, ett rött och ett grönt. Dra först lott om färg. Dra därefter lott om vilka 
som skall vara första-, respektive andraspelare i lagen. Rött lag väljer sida, grönt lag placerar sig 
på motsatta sidan av spelplanen. Dessa positioner behålls hela tiden – ingen får spela från 
annan position runt spelplanen. Rötts förstaspelare inleder. Spela därefter medsols i tur och 
ordning.  
 
SPELETS MENING 
Alla ringar av den egna färgen skall slås ned i valfri hörnskål. Den spelare, eller det lag, som 
först lyckas har vunnit. Varje lag förfogar över en gul stötring. Den placeras i turordning på 
startlinjen på den egna sidan av spelplanen.  Linjen skall synas genom hålet i ringen. Ringen får 
inte nudda vid de runda hörnfälten. Den stöts av den första (röda) spelaren med hjälp av kön så 
att ringarna i mittcirkeln sprids på spelplanen. Därefter gäller det att välja en ring med den egna 
färgen som bedöms ligga så till att den kan stötas ned i någon av hörnskålarna. Detta sker med 
den gula stötringen rätt placerad på egen startlinje. Samma spelare får göra en ny stöt för varje 
ny ring av egen färg som når målet. Den gula stötringen skall efter varje stöt återplaceras på 
startlinjen. Kön skall hållas så att vinkeln mellan startlinje och kö är minst 45°. Alla stötar måste 
ske framåt, d v s från den egna sidan. Om en ring med egen färg ligger bakom egen startlinje, 
kan den bara nås genom att stötringen slås framåt och från motståndarsidan studsar tillbaka 
över den egna linjen. Alla stötar måste ske med stötringen, inte enbart med kön. Det är godkänt 
att slå ner två eller flera av sina egna ringar i en och samma stöt.  
 
BESTRAFFNINGAR 
1. Om en eller flera motståndarringar av din stöt hamnar i en hörnskål tillsammans med en eller 
flera egna ringar gäller följande: Motståndaren får tillgodoräkna sig sina ringar och får lägga 
tillbaka en av dina i mittcirkeln. Du förlorar också rätten till nästa stöt. 
2. Om en eller flera motståndarringar, men ingen av dina egna, av din egen stöt hamnar i en 
hörnskål: Motståndaren får tillgodoräkna sig sina ringar. Du förlorar rätten till nästa stöt. 



3. Om du slår ner den gula störingen i en hörnskål: Ta upp en av dina egna ringar och låt 
motståndaren placera den på valfri plats i mittcirkeln. Du förlorar rätten till nästa stöt även om du 
tillsammans med stötringen fått i en egen ring i skålen.  
4. Om du slår stötringen utanför spelbordet: Motståndaren får ta upp en av dina ringar ur valfri 
skål och placera den på valfri plats i mittcirkeln. Du förlorar också rätten till nästa stöt.  
5. Om du slår ut en egen ring från spelbordet: Motståndaren placerar den på valfri plats i 
mittcirkeln.  
6. Om du slår ut en motståndarring från spelbordet: Vid lagspel skall ringen placeras i det runda 
hörnfält som är närmast det ställe där den lämnade spelbordet. Du förlorar rätten till nästa stöt. 
Vid 2-mannaspel placerar motståndaren ringen i valfritt hörnfält på din egen sida av spelplanen, 
vilket gör den enklast för honom eller henne att träffa på ett vinnande sätt.  
7. Särskild regel vid 2-mannaspel: En av motståndarringarna får i avsiktligt försvar slås intill eller 
bakom dennes startlinje högst fyra gånger. Vid en femte gång bestraffas du. Du måste ta den 
eller de ringar du slagit på detta sätt och placera den eller dem i mittcirkeln på det för din 
motståndare mest fördelaktiga stället. Oavsett övrigt resultat av din senaste stöt förlorar du 
rätten till nästa. Vid 4-mannaspel är däremot allt som försvårar för motståndaren tillåtet, givetvis 
dock inom ramen för övriga regler. 
8. Flera regler och straff enligt ovan kan komma till användning samtidigt beroende på effekten 
av din stöt. 
 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
• Bara stötringarna får röras med händerna. Enda undantaget är ringar som måste tas upp vid 
straffsituationer. Ring som blir stående på kant får inte flyttas. Det gäller också ring som helt eller 
delvis hamnat ovanpå, eller lutar, mot annan ring. 
• Bara den stötring som är i spel får finnas på spelplanen. Om en hörnskål blir så full att ringarna 
studsar tillbaka ur den – töm skålen.  
• Eftersom röd spelare alltid inleder, har grön spelare sista slaget. Om röd går ut först har grön 
spelare alltså ett sista slag som kan resultera i oavggjort resultat. 
• Man får inte något nytt slag sedan sista ringen är nerslagen. Spelet kan därmed inte försvåras 
för motståndaren när man själv är färdig. 
• Couronne kan också spelas med 3 deltagare. En av dem spelar då för två och alternerar 
mellan de två sidorna av spelplanen. I övrigt gäller samma regler som vid 4-mannaspel. 
 
Lycka till i spännande och roligt Couronnespel! 
 


