
 

 (2-8 spillere) 

 
 
Fifty-One by Fives er et av de vanskeligere dartspillene, og har samme regler som 55/5. Men i motsetning til 55/5, så 
kan man kaste på samme nummer med alle tre pilene.  
 
Spillet gir en god trening, og kan brukes som oppvarming. 
 
Spillet benytter hele dartskiven, men på grunn av spillets regler er feltene 5, 10, 15, 20, Grønnbull og Rødbull de mest 
benyttende.  
 

Spillets regler: 
 
Man kaster på bull om hvem som starter. 

Hver spiller kaster tre piler, og prøver å få en totalscore som er EKSAKT kan divideres med 5. Hvis spillernes 
totalscore med tre piler ikke kan deles med 5, teller ikke den runden. 

F.eks. hvis du scorer E20, E20 og E5 i din runde, er din kastede score 45 poeng. Denne summen deles med 5 og vil 
gi deg 9 poeng den runden. 

I motsetning til 55/5, så kan man som nevnt kaste alle tre pilene på samme nummer.  

Høyeste scoren på tre piler som gir poeng når man spiller "51" er 180. Det gir 36 poeng. 

Alle tre pilene må telle, ellers er runden over. 

Vinneren er den som først kommer til nøyaktig 51 poeng. 

TIPS:  

 Alle pilene må treffe innenfor dobbelringen. Dvs. at hver pil må telle eller er det 0 score. 

 Hvis en pil faller ut av dartskiva eller får utsprett, er det direkte 0 score. 

 For å gjøre det litt vanskeligere kan spillet endres til å straffe spillerne. 

En slik straff kan f.eks. være minus 1 poeng hvis pilen faller ut av dartskiva, eller en får utsprett.  
Minus 2 poeng hvis scoren ikke er delbart med 5. 

Dette bestemmes før spillet starter. 

 Eksempel: 

1. Hvis 
spilleren score er 86, og oppnådd poengsum er 19, trekkes han 2 poeng fordi kastet sum ikke er delbart med 
5. Poengsummen vil da være 17 etter den runden. 

2. Ved utsprett 
eller at pilen faller ut av dartskiven, trekkes han 1 poeng. 

3. Hvis 
poengsummen som er oppnådd er 0, kan ingenting trekkes i fra. Eller det kan gå til minuspoeng. 

 Hvis en finner det vanskelig å kaste en poengsum som er delbart med 5, fokuser da på feltene 5 – 20 og 10 – 15 
som er naboer og enklere å treffe. Lander alle tre pilene her, vil poengsummen alltid være delbart med 5. 

 

 

51/5 


