
 

(2 - spillere) 

 

Yatzy på dartvis 

Dette spillet er en versjon av det store og populære Milton Bradley-spillet Yahtzee.  

Spillet spilles akkurat som det originale terningspillet, selv om scoringene er litt annerledes for å passe 
til darts i stedet for de vanlige terningene.  

Spillet kan spilles med et hvilket som helst antall deltakere eller lag.  

Det kan også bli utvidet til å bli spilt som Triple Yahtzee.  

Spillet har noen vanskelige mål å score, men siden du har et fast antall kast, tar spillet aldri for lang 
tid. 

Spillets regler: 

Målet med spillet er å score flere poeng enn motstanderen ved å kaste "poker-liknende" score. 

Resultatskjema settes opp som vist nedenfor. 

Spillerne kaster en dartpil hver på Bull for å bestemme spillerekkefølgen, den spilleren som er 
nærmest bull starter kampen.  

Spillernes navn noteres på toppen av resultatskjemaet i spillerekkefølge. 

Spillerne kaster hver sine runder med tre dartpiler, for å prøve å score de oppsatte målene ("Hender") 
som er vist på resultatskjemaet.  

Etter å ha kastet sine dartpiler noteres poengsummen for den runden i en av de tilgjengelige plassene 
på resultatskjemaet.  

Hvis det ikke er noen tilgjengelig plass som passer til det som ble kastet, må en notere null score i en 
av de åpne plassene til spillerens eget valg. 

Når begge spillerne har fullført alle kast med score og/eller nuller, beregnes den totale poengsummen 
og spilleren med høyeste poengsum vinner. 
 
Score håndteres på vanlig måte, alle tallene teller som seg selv.  

Den tynne ytre dobbelringen teller to ganger tallet og den tynne indre trippelringen teller tre ganger 
tallet. Grønnbull teller 25 poeng, og den Rødbull teller 50 poeng. 
 

 

 

 
 

Dartzy 



NAVN   FORKLARINGER 

15   

Så mange 15 til 20 som mulig.  
Dobler teller 2 ganger tallet og tripler teller 3 
ganger tallet. 

16   

17   

18   

19   

20   

Totalt   Totalsum (tallene 15-20) 

Bonus   100 poeng i bonus ved minst 315 poeng. 

1 par   2 tall av samme valør eller en dobbel. 

2 par   2 tall av samme valør og 2 av en annen. (*) 

3 like   3 tall av samme valør. 

4 like   4 tall av samme valør. 

5 like   5 tall av samme valør. 

Liten Straight   3 tall i rekkefølge (mellom 1-10) 

Stor Straight   3 tall i rekkefølge (mellom 11-20). 

Fullt Hus   3 tall av samme valør og 2 av en annen. 

Bull   Så mange bull som mulig (rød=50 p/grønn=25) 

Dartzy   5 tall av samme valør gir 100 p. 

Sjanse   Alt regnes uansett valør 

TOTALT    

Info:  

 (*) På to par må man ha minst en dobbel - eller trippel – ettersom man ikke kan treffe fire enkle tall 
på tre piler. Men man kan ikke kaste to identiske dobler eller en trippel og enkel på samme 
nummer. 

 Tilsvarende på "Fullt Hus" (2 +3). Man kan selvfølgelig ikke kaste fem av samme valør. 

 Om man på "Tress" kaster en dobbel 16 (D16) og en enkel 16 (E16) så har man tress allerede, 
men om man på siste pilen sjanser på en trippel 20 og setter den, så tar man selvfølgelig det som 
gir mest, hvilket er trippel 20 (60 poeng). 

 Om man på "Liten straight" kaster 7-5-6, får man 18 poeng uavhengig av rekkefølgen dem er 
kastet i. Man behøver altså ikke a kaste riktig rekkefølge. Man kan kaste 6-5-7 eller 9-7-8 eller 
hvordan man selv vil, bare det ender opp med tre påfølgende tall. 

 Det er fullt mulig og "splitte" en trippel. Om man på "Fullt Hus" kaster trippel 3 (T3), trippel 7 (T7) 
og trippel 19 (T19) tar man selvsagt det som gir flest poeng (3 x 19 og 2 x 7 = 71). Det er det 
samme som å kaste fem seksere i yatzy når man bare trenger tre. Man kan regne den "beste" 
varianten innen de rammene for det man har kastet, og de ledige feltene du har. Misser man helt 
får man stryke det feltet man anser å tape minst på. 

 Selvfølgelig får man ikke fylle på mer enn et felt pr. kasterunde. Man kan altså ikke kaste en 
dobbel 20 og en trippel 20, og sette dette på både tress og par samtidig. Man kan kaste alle tre 
pilene uansett hva man skal ha, men bare én sum av gangen teller. 

Standard strategi for Yahtzee gjelder ikke helt her, siden det du scorer ikke er helt flaks.  

En strategi som fortsatt gjelder, er å prøve å kaste de vanskeligere målene først, på denne måten kan 

du kanskje benytte kastet poengsum et annet sted i resultatskjemaet.  

Ikke gå nedover listen fra topp til bunn.  

La også "Sjanse" være tilgjengelig så lenge som mulig.  

 

 



 

DARTZY 
2 eller flere spillere 

 
      

15’ere 
      

16’ere 
      

17’ere 
      

18’ere 
      

19’ere 
      

20’ere 
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1 par 
      

2 par 
      

3 like 
      

4 like 
      

5 like 
      

Liten Straight 
(1-2-3) 

      

Stor Straight 
(18-19-20) 
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