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SKOTTHYLLSPORTEN
Den organiserte skotthyllsporten med seriespill foregår to dager i uken 
med følgende serier: Inntrønderserien, Stjørdalsserien, Trondheims-
serien, Orklaserien og Møreserien. I tillegg er det medlems-klubber på 
begge sider av Oslofjorden og på Fosen, som møtes jevnlig hos
hverandre.

I seriespillet deltar juniorer, damer, seniorer og veteraner,
i mange tilfeller på samme lag. Det er med andre ord en
meget sosial sport, hvor hele familien deltar.

I tillegg til seriespill arrangeres NorgesCupen og Norgesmester-
skapshelg, der klubber fra hele landet deltar. Den sportslige aktiviteten er svært 
høy, med trening i tillegg.  

Ved siden av sportens utendørsaktivitet i sommerhalvåret, har det nå i fem vintre 
blitt arrangert vinterserie innendørs. Dette har blitt mer og mer populært, og
engasjerte medlemmene 4 kvelder i uken. Den populære vinterserien vil videreføres 
i den nye SKOTTHYLLHALLEN. 

Vi driver opplæring i sporten for ungdomskoleelever og fl ere, hvor vi også blant 
annet arrangerer konkurranser. Det bør også nevnes at enkelte klubber bidrar til 
aktivisering av psykisk utviklingshemmede, noe som krever store ressurser.    

Norges Skotthyllforbund består av 62 klubber over det ganske land, med hoved-
tyngden i Midt-Norge, i tillegg er det uorganiserte miljøet utenfor NSF ganske stort. 

Vi kjenner med sikkerhet til at de første banene ble til først på 1900-tallet, og at det 
ifølge Adresseavisen var over 3000 tilskuere på det første Trondhjemsmesterskapet 
i 1934. Skotthyllsporten er en typisk familiesport, som ikke har hatt tradisjon for de 
store inntekter. 

NORGES SKOTTHYLLFORBUND SKOTTHYLLHALLEN AS
Bjørn Sivertsen Torbjørn Skogmo
Leder Leder
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Velkommen til
mulighetenes
arena!

I skotthyllhallen blir det aktivitet hele
vinterhalvåret, med seriespill fi re kvelder i 
uken. I tillegg blir det muligheter for
helgekonkurranser, fi rmasammenkomster 
og demonstrasjon av sporten for skole-
klasser fra hele regionen.

 
En skotthyllbane består av 2 platter,
60 cm bred og 500 cm lang. Avstanden
mellom plattene er 11 meter. På hver
platting plasseres tre munker, 200 cm fra
plattens forkant og deretter 125 cm
mellom hver munk.

Munkene er dreide “kjegler” av bjørk, og 
er 80 mm i diameter. Høyden er 20, 25 og 
30 cm, med henholdsvis verdi 10, 20 og 30 
poeng.

Hylla er den runde stålplata man kaster 
med. Den har en vekt på 920 gram, og skal 
være 12,5 cm i diameter.
  

En skotthyllkamp med treerlag tar
omlag tre kvarter, mens en kamp med
femmerlag gjerne varer i halvannen time.
I en vanlig kamp har spillerne/kasterne 30 
kast hver, og man kaster etter tur.
Poengene føres på et skjema av en skriver, 
og summeres til slutt.
Maksimal uttelling på ett kast er 60 poeng, 
dersom alle munkene treffes.

Kontakt: hallen@skotthyll.no                                      Info: www.skotthyll.no
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Stor kafeteria i andre etasje
med kaffe og noe å bite i.1
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Underetasje med lagerrom,
toaletter etc.

6 skotthyllbaner, dvs. 60
personer kan kaste samtidig.

To nødutganger.

Isolerte duker og oppvarming 
sikrer stabile og gode forhold.

4x4 meter port i enden av hallen.


