
6.b på Sct. Ibs Skole i Horsens har afholdt matematikkens dag i torsdags. 
Det kom der mange sjove oplevelser og snakke ud af og 4 gode spil. Klassen har stemt og 
vinderspillet blev "Kongen af bolden", som de har skrevet reglerne til her. 
  
Mvh. 
6.b, Sct. Ibs Skole Kildegade 18, 8700 Horsens 
Lærer Stine Hannibal, stinehannibal@gmail.com, tlf. 29270919 
  
  

Regler KAB 

·         Matematiske kompetencer: Afrunding, Tid, Division  

·          6-16 personer (3-8 personer på hvert hold) 

·         Det skal du bruge: En bold, stopur/tlf. med stopur, kridt eller kegler til at optegne en 
bane, papir og blyant til at notere point. Det er nemmest med en tlf. med stopur hvor man 
kan bruge forskellige omgange og dermed skifte mellem de to hold. 

  

K.A.B eller ”Kongen Af Bolden” er et spil for 6-16 personer fordelt på to hold (3-8 personer på 
hvert hold). Spillet går ud på at holde på bolden i så lang tid så muligt, og spille den rundt fra spiller 
til spiller. Det hold der ikke har bolden, skal forsøge at erobre den fra holdet der har bolden. 

Man vælger en ”Gamemaster”/dommer der holder styr på tiden/point. "Gamemasteren" sætter også 
en tidsramme, f.eks. 5 min., som de to hold ikke kender. Når tiden er gået, er spillet slut, holdene 
tæller point sammen med "Gamemasteren"og vinderholdet findes. Måske der skal være revanche?  

Point: Holdet får 1 point hvert 5. sekund man har bolden, og hvis man kommer op på 30 sekunder i 
en runde, får man lagt 5 point til sit antal. Hvis man kommer op på 1 minut uden at holdet mister 
bolden til det andet hold, får man 2 point hvert 5. sekund. Man afrunder til hele sekunder. Har et 
hold f.eks. haft bolden i 24,20 sek. afrundes til 24 sek. og giver 4 point (man afrunder ikke op, dvs. 
24,33 sek. giver stadig 4 point). 

Regler: 

En spiller må max have bolden i 3 sekunder, inden den afleveres videre til en ny spiller fra holdet. 
Mister man bolden, er det det andet hold, der har bolden, og skal forsøge at holde på den, så længe 
som muligt. 

Banens størrelse kommer an på mængden af spillere og plads. 

 Udvidelsesmuligheder: Hvis man vil træne en anden tabel end 5 tabellen, kan man ændre i antallet 
af sekunder der udløser point, således kan man f.eks. træne 3-tabellen ved at der gives 1 point hvert 
3.sek.  
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