
 

 
PHAZERBALL 

 
Vad är Phazerball? Phazerball är en kombination av Paintball och Lasergame. Spelet går ut att man skjuter självlysande bollar 
på varandras västar. Västen och masken är till viss del självlysande och även bollen som man skjuter. En Phazerball match varar i 
ca 10 min och under den tiden så gäller det att samla så många poäng som möjligt, och det gör man genom att träffa (markera) 
sina motståndare så många gånger det bara går under matchtiden. Poängställningen redovisas på en poängtavla som finns 
placerad ute på planen. Tavlan  håller även reda på tiden och talar om när matchen är slut osv. 
Masken eller ansiktsskyddet  skyddar hela ansiktet och även öronen från att bli träffade, har man glasögon så gör det inget, 
maskerna är designade så att glasögon får plats under linsen .  
Bollarna är gjorda av mjukt silikon, så det blir inget kladd eller färg på kläderna.  Dom är även fluorescenta  (lyser i mörker) så 
det bildas spårljus  vid avfyrning.  
Poängtavlan  visar inte bara matchtiden och poängställningen utan den  spelar även ljudeffekter som ökar spänningen ännu mer.  
  

 
 
 
 
 

PHAZERBALL/PAINTBALL 
 

Varje person ska skriva under en kopia av denna ansvarsförklaring vid spel av Phazerball/Paintball. Dom villkor som gäller för 
hyrestagaren vid speltillfället är följande: 

1. Hyrestagaren deltar i spelet på egen risk. Action Paintball Game AB (APG) svarar inte för någon form av skada som 
hyrestagaren kan komma att åsamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet från APG sida ligger till grund för 
skadan. 

2. Utrustningen ansvarar hyrestagaren för. Om någon av utrustningen skulle skadas på grund av slarv eller uppsåt är det 
hyrestagaren som är ersättningsskyldig för detta. 

3. Personer under 16 år måste ha vårdnadshavarens skriftliga medgivande och godkännande för att delta vid speltillfället. 
4. Det åligger hyrestagaren att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller under speltillfället. 

Jag bekräftar härmed att jag är vid god hälsa och inte lider av något hjärtbesvär eller någon annan sjukdom som skulle kunna 
förvärras på grund av den ansträngning som det innebär att spela Phazerball/Paintball. 
 
 
 
Spelarens Namn:________________________________________  Vad har du spelat tidigare? Kryssa med X? 
 
Adress:_____________________________________                   Paintball _____ Lasergame_____ Phazerball____ 
 
Telefon:________________ Om du önskar få våra ”Upplevelse Erbjudande” Fyll i E-post:______________________ 
Jag medger och accepterar med min underskrift alla villkor och förutsättningar som är framförda i denna blankett, samt 
att detta avtal också kan användas för allt framtida spel  
   
Underskrift: ________________________________________        Datum:___________________ 

MÅLSMANSINTYG 
Härmed intygar jag att ovanstående person har tillåtelse att spela Paintball/Phazerball. Action Paintball Game övervakar 
alltid spelet med minst en myndig person. 
Intygas av målsman: 
 
Namn:____________________________________________              Datum:_______________________________ 

 
www.apg.se Paintball,Phazerball,Mångkamp,Butik,Sumobrottning,UVRace,Kick-off,Barnkalas,Svensexa,Möhippa,Skolklass 
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