A family sport

TM

Pinpoint
Köp spelet, se filmer 

och ladda ned regler 

på www.pinpoint.fun

Vilket Pinpoint är du?
Pinpoint finns i 4 färger.

“Casino”

“Posh”

“Street”

“Retro”

Speldesign - top view
Bollhål
Sarg
Bollfång

Spelet är
underhållsfritt och
enkelt att rengöra!

Triangel
Rescue
Poängkorg
Bollkorg

Speldesign – side view
Rekommenderas av lärare

10 års garanti
60 bollar ingår

Golvskydd
Stativ

Pinpoint ALL

Pinpoint spelas på skolor, fritidsgårdar, tränings/sportanläggningar, hotell,
barer, restauranger, caféer, campingplatser, lekland, kontor, LSS-,
äldreboenden, offentliga lekplatser, konferenser, spabad mm.

Regler “högsta poäng”
Starta med 5 bollar
Varje spelare har 5 bollar i en egen färg.

Börja kasta
Den första spelaren kastar sina 5 bollar och försöker få
så många poäng som möjligt. Obs. hand får ej befinna
sig över spelbordet vid kast.
Blås!
Om en boll fastnar på spelfältet får spelaren som kastade
bollen blåsa på bollen tills den rör sig.
Beräkna summan
25+75

Spelarens bollar hamnar i poängkorgarna. 

Efter att ha kastat fem bollar, beräkna din totalsumma.
Högst poäng vinner!
När alla spelare har kastat sina bollar jämför spelarna sina
poäng. Högsta poäng vinner.

Regler “310 till 0”
310p

Alla startar med 310 poäng
310 poäng motsvarar t.ex. 3 x 100 + 1 x 10.  
Eller 4 x 75 + 2 x 5.

Kasta varannan gång
Alla spelare kastar en boll per runda. Obs. hand får ej befinna
sig över spelbordet vid kast.
Blås!
Om en boll fastnar på spelfältet får spelaren som kastade bollen
blåsa på bollen tills den rör sig.
Räkna ut ny poäng
310-10

0

Ny poäng räknas ut varje runda genom att ta din totalsumma
MINUS poängen du fick i rundan.

Målet är att vara först till 0 poäng!
Om en spelare passerar nollpunkten får denne börja om på 310!
Alla spelare ska få chans att kasta lika många gånger.

SM i Pinpoint
Sverigemästerskapen i Pinpoint
anordnas varje år – på flera orter.



Anmäl dig på 

www.pinpoint.fun!
Alla - både spelare och publik -  

kan nu följa SM i realtid!


SM i Pinpoint 

är gratis 

för alla åldrar!

SM i Pinpoint skapar en ny sport i Sverige!

Vi har utbildade domare och funktionärer på plats den 17 september på flera locations
runtom i Sverige för att skapa ett så bra SM-spel som möjligt. Välkommen att delta!

Regler vid SM

Pinpoint är ett spel med låga trösklar. Dock! det hindrar dig inte från att utveckla professionella
spelstrategier och stor skicklighet i spelet. SM spelas med 20 stycken kast per spelare. Kasten
summeras till din individuella SM-score.
Kast utanför spelyta ger minimipoäng 5 poäng. Likaså gäller för kast där spelarens hand befinner sig över spelyta.
“Blås” får tillämpas om boll står still på spelyta. Vid samma SM-score avgör spelarens ålder. Lägst ålder vinner!


Välkommen att registrera dig som deltagare i SM!

Du når oss på tel. 031-550700 eller info@lekplats.se

Pinpoint Event

Hyr ett Pinpointspel!


Kontakta oss så ordnar vid med leverans och installation
och hjälper dig att skapa det perfekta eventet!


Du kan även hyra / leasa Pinpoint över en längre tid.
Kontakta oss för info! 

6 Pinpoint Values

Fair play 



Intresse



Utveckling



Glädje



Delaktighet

Respekt

Vi som arbetar med Pinpoint har många av oss lång erfarenhet av sport på hög
nivå. Lärdomarna från sportens värld tar vi självklart med oss in i arbetet med
Pinpoint!  


Med vårt “value” intresse menar vi förmågan att vara lyhörd och öppen inför
sina medmänniskor. Vi ger alla en andra chans - även i Pinpoint! 


Glädje och motivation hänger samman. Att visa och uttrycka glädje har en
härlig effekt på både dig själv och din omgivning. En annan sak som vi
värdesätter är utveckling. I vår organisation får saker och ting sväva fritt till dess
det landar - precis som i Pinpoint! Det var så vi utvecklade idén kring våra nya
spelkoncept - ett kreativt arbete som saknar både början och slut.


Delaktighet och inkludering är viktigt för oss på Readymade Pinpoint AB och
därför har vi skapat ett spel med låga trösklar. Vi lyssnar på den som inte pratar
och ser den som inte ser. Och detta leder oss vidare till vårt “value” respekt som
innefattar att vi bemöter alla människor lika och utan förutfattade meningar.

Säljare / Readymade AB

David
För mig betyder det mycket att arbeta 

med en svensk kvalitetsprodukt!

Vad våra kunder säger
Spelet är mycket populärt bland våra barn. De spelar varje dag och det finns många
fördelar med spelet som matematisk träning och många andra saker! Vi är mycket glada
att ha ett Pinpointspel på vår skola!


Lärargrupp, Malmen Montessori i Borås
Så roligt och utvecklande för våra brukare!


LSS-boende Marks kommun



Pinpoint är mycket populärt för både yngre och äldre barn. Det utvecklar
samarbete och social interaktion bland barnen och hjälper dem att träna
matematik. De räknar poäng och fixar allt på egen hand. Även föräldrarna
och lärarna tycker om spelet och leker tillsammans med barnen. 


Rektor, Örebro kommun, Rosta Förskolor
Ett fantastiskt spel, också kan vi använda det bland barn som vanligtvis inte
är intresserade av olika bollspel. Det är fantastiskt! 


Lärare, Lysekils kommun




Högteknologisk produktion
Pinpoint produceras med hjälp av de senaste teknikerna på Berghems Mekaniska AB i Skene,
beläget 50 kilometer öster om Göteborg. 

Varje del produceras av robotar vilket säkerställer högsta kvalitet när det gäller svetsning,
skärning & montering av spelet. Lackering sker också lokalt i Skene där vi på Readymade AB
har vårt huvudkontor och lager.  


Pinpoint - Made in Sweden
Readymade Pinpoint AB

Berghems Mekaniska AB 

Stema Specialtryck AB

Demex Coating AB


Snabba leveranser
när du köper Pinpoint!
Pinpoint finns alltid i lager för snabbast möjliga leverans. 

Med vårt dedikerade säljteam och väl utbyggda logistik 

garanterar vi en oslagbar service i alla avseenden! 

Ta del av våra
erbjudanden på


www.pinpoint.fun!
Kontakta oss 

så berättar vi mer!

Pinpoint rocks!
Lätt att lära!

“Kul att kunna titulera sig som
superambassadör för Pinpoint!”

Underhållsfritt!
“Fantastiskt att barnen ordnar
med helt egna tävlingar”

Affisch och bollar ingår

“Vi tränar sannolikhetslära med
Pinpoint. Otroligt effektivt”

Lätt att installera!

Tränar motorik

1 2

“Spelet ger barnen social träning”

“Ett spel för alla åldrar!

Flera olika spelsätt

4 läckra färger

Trodde inte det var möjligt”

“Barnen längtar redan till nästa tävling”

Tränar huvudräkning
Snabb leverans
Sverigemästerskap för alla

“Pinpoint senior club är en helt ny
gemenskap för oss”

“Äntligen har barnen något roligt att
göra tillsammans på rasterna”

“Ett genialiskt spel 

i all sin enkelhet”

1-6

1-6 spelare samtidigt.
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Pinpoint är en s ensk
Pinpoint

uppfinning (2019) med produktion i Sverige.


marknadsförs och säljs exklusivt av Readymade Pinpoint AB - Lekplats.se


Spelkoncept - magnetskyltar

Ovan 3 spelkoncept - Spell, Math och 2 variationer av Math Pro - har specifika spelregler.

Spelkoncepten är mera strategiska och ger spelaren en större utmaning.



Ovan 3 spelkoncept - Memory, Precision och Diamant - är roliga tävlingsspel och fungerar som ett bra komplement till de
pedagogiska spelen. Dessa 3 spel är också del av “Pinpoint femkamp”.



Till våra unika spelkoncept tillkommer Pinpoint, Pinpoint Plus och Pinpoint Minus. 

Gemensamt för dessa 3 spelkoncept är att de spelas utan magnetremsor.



Ovan 4 pedagogiska spelkoncept - Colors, Flags, Kemi och Geometri - bygger på samma spelrutin och
spelregler. Symbolerna placeras under respektive bollhål och spelaren får poäng vid rätt svar. 

Till sin hjälp har spelaren tillgång till samtliga svarsalterantiv på spelbordet.

Spelkoncept
Tävla

Tänka

Femkamp




Precision


Math


Pinpoint Plus


Memory


Math Pro 1 & 2


Precision


Spell


Colors


Memory


Diamant


Flags


Spell


Pinpoint


Kemi


Diamant


Pinpoint Plus


Geometri




Pinpoint Minus





Bli del av något större!



Pinpoint Community

Superambassadör för Pinpoint



Ambassadör för Pinpoint

Juniorambassadör för Pinpoint

Värdskap för SM i Pinpoint

Entrébiljett till Gothia Towers Pinpoint Event!

Gratis domarkurs mm.

Som ambassadör för Pinpoint har du all möjlighet att skapa roliga events / tävlingar

och happenings tillsammans med oss på Readymade Pinpoint AB. Vi hjälper dig att
skapa en sportslig och trivsam stämning kring våra gemensamma arrangemang. 


Vi är ytterst tacksamma för våra ambassadörers fina arbete på förskolor, skolor,
fritidsgårdar, föreningar, äldreboenden runtom i Sverige. Keep up the good work!



Välkommen att kontakta oss och ansök om medlemskap 

i Pinpoint

Community. Info@lekplats.se I 031-550700

Specifikationer
Dimensioner

Vikt 

Åldrar

Rek. spelutrymme


BxD: 116x235 cm. H: 50-120 cm

130 kg 

1 - 120 år

6 m2


Garanti


10 år


Bollar


60 st 


Produktionsland

Grundpris

Mängdrabatt

Frakt

Användning

Montering


Material


Färger

Direktupphandl.

Spelkoncept

Femkamp

Sverige

Vid förfrågan

3+ spel

Hela världen

Inomhus och utomhus

Asfalt, betong, gräs, sand, 
träflis, gummiplattor mm.

Elförzinkat, pulverlackerat 

svenskt stål 
4 standardfärger

Ja  

+10  

Ja

Hemsida / onlinebutik
www.pinpoint.fun
Inköp och partnerships

031 550 700
Readymade Pinpoint AB

I

Maskingatan 12

I

511 62 Skene

Du når oss alltid på: 

info@lekplats.se

A family sport.

Pinpoint

