
 
 

(2 spillere/lag) 

 

 

Et merkelig spill som virkelig skjerper spillernes evne til å kaste bull. Dette spilles av 2 
spillere eller 2 lag. 

Målet er å score minst samme antall poeng raskere enn motstanderen din. 

Fire markeringer noteres opp på hver spillers side av resultattavlen for å representere de fire 
"downs" angriperen har når han besitter ballen. Spillernes navn noteres øverst i hver 
kolonne. 

Spillerne kaster en dartpil hver seg mot bull, spilleren nærmest bull kaster først og har valget 
til å "motta ballen".  

Hvis spilleren velger å "motta ballen", spiller han angrep først og skal prøve å score poeng.  
Hvis spilleren velger å "ikke motta ballen", spiller han forsvar og skal prøve å stoppe den 
andre spilleren fra å score for mange poeng. 

Den som spiller angrep kaster først og skal prøver å score så høy poengsum som mulig med 
tre piler.  

Den tynne ytre ringen er "dobbel", og teller to ganger summen som er scoret. Den tynne 
indre ringen er "trippel", og teller tre ganger summen som er scoret.  
Poeng under 41 med tre piler telles ikke. Eventuelle poeng 41 eller høyere legges til den 
angripende spilleren sin score. 

Deretter kaster forsvarsspilleren tre piler på bull.  

Alle piler som treffer bull fjerner en "downs" (to "downs" hvis det er en dobbel bull). Forsvaret 
sletter en "downs"-markering fra den angipende spillers side for hver bull som er scores. 

Spillet fortsetter alternerende mellom spillerne til forsvaret har fjernet alle fire "downs" fra den 
angripende spilleren.  

Når alle fire "downs" er fjernet, blir "besittelse av ballen" overført til den opprinnelige 
forsvarsspilleren.  
Den angripende spilleren er nå forsvar og forsvarsspilleren er nå angriper. 

Målet for den nye angripende spilleren er å score flere poeng enn den opprinnelige 
angrepspilleren scoret. 

Det er ingen strategi for dette spillet, det er egentlig bare et spill med nøyaktighet. Det eneste 
hintet er at bom rundt 19 poeng scorer mer poeng enn bom rundt 20. 
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