
 
 

(2 - 4 spillere/lag) 
 

 
 

Dette er et morsomt spill for to lag med 1-4 spillere. Reglene er veldig enkle, men spillet er ganske 
utfordrende. 

Målet er å være den første som scorer et forutbestemt tall på en måte som ligner på amerikansk 
fotball. 

En spiller fra hvert lag kaster en pil på bull, nærmest bull starter kampen.  

Lagnavnene noteres på resultattavlen i rekkefølge, og en 0 noteres ved siden av hvert navn for å 
indikere aktuell poengsum. Lagene velger hver sin side av dartskiva for å være deres "mållinje", enten 
11 eller 6. 

Hvert lag har fire "downs" for å prøve å flytte ballen over dartskiva og inn i motstanderens mål. Hver 
"downs" innebærer å kaste tre piler, og spillere på laget veksler for å få like muligheter til å spille. 

Det spillbare området av dartskiva er Dobbel 11 (D11), Stor 11 (E11), Trippel 11 (T11), Liten 11 (E11), 
Grønnbull, Rødbull, Grønnbull, Liten 6 (E6), Trippel 6 (T6), Stor 6 (E6) og Dobbel 6 (D6). Det en lagets 
mållinje er Dobbel 11 (D11) og det andre lagets mållinje er Dobbel 6 (D6). Rødbull er "50 Yard Line". 

Førstelaget starter på egen mållinje, f.eks. Dobbel 6 (D6). De prøver å treffe en pil i hvert tall i 
rekkefølge over hele linja. Alle 4 spillerne på laget spiller sine "downs" (totalt 12 piler) for å prøve å 
flytte ballen så langt over kampfeltet som mulig. Etter 4 "downs", tar det andre laget "ballen" der det 
motstanderlaget la den igjen, og har 4 "downs" for å prøve å flytte den tilbake over mållinjen. 

Hvis et lag scorer et mål (treffer alle måltallene over bordet i rekkefølge, og avslutter i det andre lagets 
mållinje {dobbel 6 (D6) eller dobbel 11(D11)}), tjener laget 6 poeng og har mulighet til å kaste for et 
ekstra poeng. Et ekstra poeng blir scoret ved å kaste en pil i 20. Hvor pilen lander i 20 spiller ingen 
rolle, scoren er alltid bare ett poeng. 

Etter at et mål er scoret, tar det andre laget besittelse av ballen i sitt eget mål, uansett hvor mange 
piler eller "downs" det scorende laget har igjen. 

Strategien her er å ta deg god tid, og konsentrer deg om bull. De er vanskelig å treffe, men når du 
kommer over er det strake veien. Det andre laget må få ballen tilbake på tvers. 
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