
 

(2 – 8 spillere) 

 
 

Dette er uten tvil det merkeligste "dartspillet" jeg noensinne har hørt om og spilt!  
Du spiller faktisk 5 kamper samtidig. Yup, du leser riktig.  
Spillet kan spilles av 2 spillere eller lag av hvilket som helst nivå av spill. 

Målet er å vinne 3 ut av de 5 delene av spillet, den første spilleren som vinner tre deler ender spillet. 

Først trenger du en stor resultattavle for dette spillet, eller skriv SMÅTT. Du må sette opp scoring for hvert 
av de 5 spillene i hver spiller / lagets kolonne som vist: 
 

 
 
 

Totaldart 



Hver spiller kaster en pil på bull, nærmest bull starter først. Spillerens navn noteres over hvert sitt skjema 
på toppen av scoretavlen. 

Før jeg forklarer dette, må du være sikker på at du er kjent med hvert spill som blir spilt: 

• 501 Straight-In, Double-Out 

• 301 Double-In, Double-Out 

• Høy / Lav ved hjelp av den høye versjonen med 5 liv 

• Cricket 

• Halvers i forkortet format ved hjelp av tallene vist ovenfor. 

 

Når du vet hvordan du spiller alle disse spillene, kaster du bare de tre pilene dine og forsøker å bruke det 
du kastet i poengsum til hvert spill.  

Husk at Halvers krever at du spiller i rekkefølge, så vær sikker på å kast minst en pil i riktig nummer for den 
runden, ellers halveres poengsummen.  

Dette gjør Halvers-spillet til "nøkkel"-spillet, siden du kan kaste noe i hvilken som helst rekkefølge i alle de 
andre spillene. 

Det er en liten endring i høy/lav reglene når de brukes i dette spillet. Etter at begge spillerne har kastet sine 
piler, sammenlignes scorene, og den med lavere poengsum taper et liv. Tallene blir så glemt, og de nye 
tallene som kastes i neste runde blir brukt. 
 

For eksempel kaster du de første tre pilene dine og treffer dobbel 19 (D19), trippel 19 (T19) og single 20 

(E20) i den rekkefølgen. Ville du score følgende: 

• 501: Alle pilene teller, slik at poengsummen din totalt er 115 poeng, noe som gjør at du legger igjen 

386 poeng i 501. 

• 301: Din første pil var en dobbel, derfor kom du inn med en score på 115 poeng som gjør at du 

legger igjen 186 poeng i 301. Hvis du ikke hadde kastet en dobbel, ville du ikke ha noen poeng i 

301, men poengene ville fortsatt kunne være benyttet på 501. 

• Høy/Lav: Du noterer totalen for de tre pilene, 115, i kolonnen under de 5 strekene som 

representerer livet ditt. Din motstander må nå kaste en score på 115 eller høyere. Klarer han ikke 

det, mister han et liv. 

• Cricket: Du lukker 19, noterer 38 poeng og markere en strek på 20. 

• Halvers: Du ville ha hatt en score på 95 poeng i 19 seksjonen for de fem du fikk. Men 19 teller ikke i 

den runden fordi 20 er første tallet. Du fikk en enkel 20, og den summen noterer du opp i denne 

første runden. 

Har du det? Høres røft ut, men faktisk er det et morsomt spill og går ganske raskt siden alle spillene er 
laget sammen. Husk også at så snart en spiller/lag vinner tre av seksjonene, er spillet over. 

Personlig liker jeg å kaste bort Halvers-seksjonen og konsentrere meg om Cricket-tallene, som også gir 
gode poeng på 301, 501 og Høy/Lav. Jeg er ikke sikker på om dette er en god ide, men jeg har ikke spilt 
dette for mye ennå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TOTALDART 
 

    

NAVN : 
  

               
301 D/D 501 S/D HIGH/LOW CRICKET HALVERS 

          Mark Poeng   Poeng Sum 

          20     20     

          19     19     

          18     T     

          17     18     

          16     D     

          15     17     

          B     16     

          
TOTALT 
 

  3C     

                15     

                14     

                57     

                
TOTALT 
 

  

                      

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


