Krolfregler
Det gælder, i al sin enkelhed, om at få kuglen i hul på færrest antal slag.
Alle spillere er på banen samtidig. Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2, spiller 3 osv.
Rækkefølgen bibeholdes hele tiden.
Man tildeles 1 straffeslag, hvis man slår for tidligt eller til en forkert kugle, og alle implicerede
kugler flyttes tilbage.
Man må ikke flytte flag eller andre forhindringer, hvorimod nedfaldne blade, grene og lignende
godt må fjernes, uden at kuglen flytter sig.
Hvis man direkte fra startstedet slår sin kugle i hul, er det en hole-in-one, og den tæller 0 slag. Hvis
man har slået sin kugle hen i nærheden af hullet på 1 slag og så bliver hjulpet i hul af andre, er det
ikke en hole-in-one og tæller derfor som 1 slag.
Hvis kuglen ligger så den ikke kan spilles, må man tage den 15 cm væk fra forhindringen, men det,
at flytte kuglen, betragtes som 1 slag.
Hvis kuglen ryger helt ud af banen, ind i et bed, i en sø eller andre steder, hvor den skal flyttes ind
på banen igen, koster det 1 slag at gøre dette. Kuglen flyttes den kortest mulige vej ind på banen.
Det koster ikke 1 slag, hvis andre har skubbet éns kugle ud af banen.

Petanqueregler
Grisen kastes frem af banen, minimum 6 meter og maksimum 10 meter. Kastes den kortere skal der
kastes om, hvilket også er tilfældet, hvis den kastes ud af banen eller for tæt på kanten.
Når grisen er kastet, og kastet er godkendt, skal grisekasteren kaste den ene af sine petanquekugler.
Det gælder om at komme så tæt på grisen som muligt. Som hovedregel er det taktisk bedst at
placere sin første kugle lidt foran grisen.
Det andet hold kaster nu en kugle ad gangen, indtil holdet har fået placeret en kugle, som er tættest
på grisen, hvorefter det er det første holds tur igen. Det er altså hele tiden det hold, der er længst fra
grisen, som skal kaste. Når kun det ene hold har kugler tilbage, kaster de deres kugler en efter en.
Når alle kugler er kastet, har det hold, der ligger tættest på grisen, vundet omgangen. Antallet af
kugler, som er tættere på grisen end det andet holds bedst placerede kugle, svarer til det antal point,
man får.
Næste omgang spilles fra den modsatte ende og indledes af vinderholdet, der igen kaster grisen ud
fra en cirkel, som holdet trækker på banen. Man spiller, indtil det første hold har nået 13 point og
dermed har vundet spillet.
Matchen vindes af det hold, som vinder flest af de i alt fem kampe.

