
 

 

 

 

 

 

 

Your Lane Your Way 

Under ”Your Lane your Way” vælger du hvilke slags spil du vil i gang med. 

Her ses følgende spil/valgmuligheder:  

- Themed Bowling: Her kan du vælge et bestemt tema som spillet 

skal kører med. Prøv f.eks. Birthsday, Disco eller PBA Tour. PBA Tour 

viser bl.a. videoklip fra probowlere, mens du selv er i gang. 

- Bowling Plus: Bowling Plus er et almindeligt spil bowling, hvor der 

kommer nogle spændende fakta omkring bowlingspillet og dine 

scorestatistikker 

- Selfie Grids: Her tager du en selfie som optræder i spillet 

- Mad Games: Se ark med Mad Games 

- Skill & Classic Games: Se ark med Skill & Classic Games 

- YouToons: Se ark med YouToons 



Lane Chatter 

Ved hjælp af Lane Chatter kan du sende beskeder til en anden bane, hvis 

banen er åben og vælger at acceptere din besked. Vi opfordre til at 

snakke i en pæn tone ☺    

Game Connect med Facebook 

Forbind din skærm/score med facebook og vis dine venner hvor god du er 

til at ramme max kegler I bowling.   

Bowlere 

Her kan du ændre navn, tilføje eller fjerne en spiller og sætte 

børnebander på en eller flere spillere.  

Bowlerfoto 

Tag et billede af dig selv, som kommer op ved siden af dit navn  

Virtual Waiter  (Er ikke tilgængelig under turneringer) 

Ring op I baren og afgiv en ordre på fx drikkevarer og snacks.  

Order Food & Drink  (Er ikke tilgængelig under turneringer) 

Brug Order Foods & Drinks på at bestille mad og snacks fra baren og få de 

kolde drikkevarer og lækkerier bragt ned til jeres bane. Nemt og enkelt  

Statestikker  

Her kan du se nogle forskellige statestikker på dit bowlingspil.  



Score 

Under score kan du ændre, fjerne eller tilføje score, hvis der skulle opstå 

en fejlmelding i scoren 

Stop Score 

Her kan du begynde på en ny serie eller luk banen helt. OBS Hvis du 

vælger luk bane, så vil det sige at du er færdig med at spille og derfor 

lukker banen helt.  

Pinspotter Cycle 

Brug denne funktion til at sætte en helt nyt sæt kegler 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mad Games 

 

 

 

 

Bowling Hood: Spil med en skydeskive på skærmen, hvor det går ud på at 

vælte så mange kegler så muligt. Pilen bliver skudt afsted og rammer 

skydeskiven et sted, alt efter hvor mange kegler du har væltet.  

Monster Factory: Byg dit eget monster. På skærmen vises hvilket kegler 

du skal vælte for at få en bestemt kropsdel. Byg et sjovt, farligt eller sødt 

monster, og få det printet ud i receptionen.  

Character Factory: Byg din egen figur. På skærmen vises hvilket kegler du 

skal vælte for at få en bestemt kropsdel. Byg din drømme figur eller en 

anden sjov mand/dame.  

Battle on the lanes: I Battle on the lanes spiller I om at ødelægge 

hinandens borg. Alt efter hvor mange kegler i vælter, bliver 

modstanderens bord mere og mere ødelagt. Spillet bilver vundet, når 

modstanderens borg er total ødelagt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Skill & Classic games 

 

 

369: Få hjælp til at opnå en højere score med dette spil, hvor du 

automatisk får en strike hvis du vælter 3, 6 eller 9 kegler. 

No Tap: Med dette spil kan du vælge hvor mange kegler du skal vælte for 

at få en strike. Vælg f.eks. 9 kegler, og hvis du vælter 9 kegler får du 

automatisk en strike i stedet for 9 point.  

Odds & Evens: Her skal du ramme et ulige antal kegler for at få point. Hvis 

du f.eks. rammer 8 kegler, får du 0 point. Du skal altså ramme et ulige 

antal kegler for at få point på serien.  

Even better: Her skal du ramme et lige antal kegler for at få point. Hvis du 

f.eks. rammer 5 kegler, får du 0 point. Du skal altså ramme et lige antal 

kegler for at få point på serien. 

Low Game: Her fungerer spillet omvendt end hvad det plejer. Skyd i 

randen og du får en strike eller spare.  

HeadHunter: Her skal du ramme forkeglen for at opnå en score. Dog må 

du ikke ramme forkeglen og få en strike, så udløser det 0 point.  

Last Pin Standing: Her går det ud på at ramme så mange kegler så muligt, 

uden at ramme forkeglen. Test selv hvor svært eller nemt det er ☺ 



YouToons 

 

Med YouToons tager du tre billeder af dig selv, med tre forskellige 

ansigtsudtryk. Når spillet begynder kommer der sjove animationer af 

jeres ansigt op. Fx som billederne herunder. En skæg og underholdende 

måde at spille med vennerne 

 

 

 

 

 

 

 

 


