
 

(2 spillere) 

 
 

Spillets regler: 
 
Spillerne kaster på Bull om hvem som starter å serve. 

Den som har vunnet bullkastet starter å serve på et valgfritt tall - som må bestemmes før man kaster - 
inntil en har vunnet leg’et.  

Den som server neste leg bestemmer om man skal gå med- eller mot klokka fra det nummeret man 
starter på.  

Den som server kaster på tallet han har valgt, og treffer spilleren trippel eller dobbel, telles det som et 
serve-ess.  
Bommer han på tallet, telles det som en servefeil.  
Om den neste pilen sitter i trippel eller dobbel, er det serve-ess. Singel returnerer ballen og bom er 
dobbeltfeil og tapt poeng.  
Kaster man en singel har man servet, og det er det motstanderens tur.  

Treffer motstanderen en dobbel eller trippel, har han vunnet ballen og poenget. Bommer han på tallet 
har han tapt poenget, og kaster han en singel har han helt enkelt "returnert ballen".  
Den som servet må da forsøke å vinne poengene på samme måte. 

Slik holder man på til en har vunnet spillet.  

Poengene er som i tennis: 15 - 30 - 40 - legseier. Hvis begge spillerne har 40, må man vinne med to 
poeng, akkurat som i tennis.  

Den som vant bullkastet server naturligvis under hele leg’et på samme siffer.  

Man bytter serve og måltall kun etter legseier. Den som da server i leg 2 velger om spillerne skal kaste 
med- eller mot klokken.  

Settpoeng er etter 6 leg vunnet, eller tie-break hvis spillerne har vunnet seks leg hver seg. Tie-break 
spilles på samme måte, men hver poenggevinst gir ett poeng, i stedet for 15 - 30 poeng osv.  

Først til 7 poeng har vunnet settet. Igjen må du vinne med to poeng. Akkurat som i tennis. (Sa jeg det 
før?)  

Man spiller 1, 3 eller 5 sett. Husk at 5 sett kan ta svært lang tid.  
Spillerne kan faktisk kaste 30-40 ganger hver, før en av dem har vunnet en kamp. 
 

Eksempel: 
A møter B.  
A vinner bullkastet og han velger å begynne på tallet 12.  
Han kaster trippel 12 (T12) som regnes som serve-ess og tar ledelsen med 15 - 0.  
Så kaster han igjen (han server) og treffer enkel 9 (E9). Servefeil.  
Neste serve sitter i enkel 12 (E12).  
Ballen er nå returnert til spiller B som treffer dobbelt 12 (D12) og vinner poenget. 15 - 15.  
A server igjen og treffer en enkel 12 (E12).  
B spiller og misser 12, A tar ledelsen med 30 - 15.  
A server igjen og setter en trippel 12 (T12). 40 - 15.  

Tennis 



A serverer igjen og setter dobbel 12 (D12).  
To serve- ess etter hverandre som betyr settseier. 1 - 0 i sett til spiller A. 
 
Nå er det B som server først på enten 5 eller 9.  
B velger å gå mot klokken og setter enkel 9 (E9).   
A setter også enkel 9 (E9).  
B gjør det samme.  
Så misser A 9’ern helt, og B tar dermed ledelsen med 15 - 0.  

Man holder på helt til noen vinner settet.  

Da bør man være i den nedre halvdelen av dartskiva, dersom det ikke blir tie-break, for det ville i dette 
eksemplet spilles på 10’ern (13 sifre mot klokken fra 12’ern).  

Om man har valgt å spille best av 3 eller 5 sett, så begynner man om igjen fra begynnelsen med 
bullkast, velge startsiffer og velge med- eller mot klokken på samme måte som tidligere.  

Veldig morsomt spill, egentlig. 
 
MERK:  
Oftest kaster man ikke alle tre pilene direkte etter hverandre.  
Den som server kan selvsagt kaste tre tripler eller dobler, og dermed få tre "serve-ess".  

Men den som ikke server kaster bare en pil.  

Trippel eller dobbel gir ballgevinst og en enkel returnerer ballen, og dermed får man ikke kastet mer 
før motstanderen har kastet og enten vunnet ballen med en trippel eller dobbel.  
Returnert den med en enkel eller tapt ved å misse nummeret helt.  

Man trenger selvsagt ikke å hente pilene etter hvert kast, men man kan for eksempel stå ved siden av 
hverandre og kaster annenhver pil. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


