
Frederikshavner 7, - (vi kalde det for ”Pille syv”) er et spil som jeg lærte på min 
fars værtshus i 1978.

Når vi spillede det, var vi altid 4 personer, men det kan man selv bestemme.

Hvad skal vi bruge?

4 tændstikker pr. person:
Man vælger selv hvor mange tændstikker hver
person skal have.

En halvleg:
Vi brugte en ølkapsel

Terninger:
3 terninger til hver person

1 raflebæger pr. person:



Spilleregler

Højeste slag

5 41 (giver to pinde, samt slår passerne)
- fem, en og fyrre

2 21 (slår passerne) 
- en og tyve

5 51 (slår passerne) 
- en og halvtreds

4 41 (slår passerne)
- en og fyrre

pas 1 (går ud af hele spillet) 

pas 6 (går ud af en halvleg) 
pas 5 (går ud af en halvleg) 
pas 4 (går ud af en halvleg) 
pas 3 (går ud af en halvleg) 
pas 2 (går ud af en halvleg) 



Hvordan spiller man?

Start
Når man har fået sine tændstikker, slår hver et slag samtidighed, om hvem som skal 
start spillet. Taberen er den som har det dårligste slag – man lægger ”øjnene” på 
terningen sammen.

1 halvleg
Så starter den med det dårligste slag, og spillet er i gang. Når alle har *”slået med 
terningerne”, er det den med det **bedste slag, der lægger en tændstik på midten af 
bordet.

Nu starter det næste spil, og sådan fortsætter man til der kun sidder en med 
tændstikker tilbage, og han har tabt 1 halvleg og får ”1 halvleg” - ølkapslen.

2 halvleg
Så går vi i gang med  2 halvleg, og spillet forsætter til der fundet en taber af 2 
halvleg.

3 halvleg
Er der to forskellige som har tabt hver sin halvleg, skal det til ***”Viborg”

* man har 3 slag til af få det **bedste slag, og for hver slag må man tage terninger 
fra.

** se under ”højeste slag”.

*** taberne af 1 og 2 halvleg, spiller om hvem der er den endelig taber af spillet.

Regler er lavet efter hvordan mig og venner kan huske det.

Kontakt: Stig Egebjerg – tlf. 60 44 98 01 – www.diceman.dk


