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Dette er et utfordrende og noen ganger frustrerende spill. Det er best med 2 spillere som er like 
dyktige. 

Formålet med "Fox" er å komme tilbake til sin "Hule" før den blir fanget. 
Hundens formål er å fange reven før han kommer tilbake til sitt hi. 
Hver spiller har sjanse til å være rev og hund, den som kommer nærmere hiet rundt dartskiva som rev 
vinner spillet. 

Det er ingen scoring i dette spillet. Alt som må huskes er hvilket tall du har kommet til, og etter at 
rollene er omvendt hvor den første reven avsluttet. 

Hver spiller kaster en pil på bull, spilleren nærmest bull er reven og starter først. 

Reven starter på 20 og må kaste i rekkefølge en pil på dobbel-20 (D20) og en pil på Enkel-20 (E20) for 
å gå videre. Etter at 20 er fullført fortsetter reven mot klokka rundt dartskiva, og skal treffe først en 
dobbel, så en enkel av hvert nummer. Etter at tre piler er kastet, får hunden en sjanse til å prøve å 
fange reven.  

Dobbel er den tynne ytre ringen og enkel er de store kilene. 

Hunden starter på 18 og må kaste en pil på dobbel-18 (D18) for å gå videre. Etter at dobbel-18 (D18) 
er truffet går hunden mot klokken og kaster i rekkefølge en pil i hver dobbel. Etter at tre piler er kastet, 
går spillet tilbake til reven. 

Hvis reven går hele veien rundt dartskiva tilbake til dobbel-20 (D20) (ingen enkel 20 (E20) kastes når 
reven vender tilbake til 20) er runden over.  

Hvis hunden treffer en dobbel av tallet reven er på (det spiller ingen rolle om reven er på dobbel eller 
enkel), har hunden fanget reven og runden er over. 

Hvor enn reven var når runden ble avsluttet skal huskes eller merkes på resultattavlen, og rollene som 

rev og hund byttes om. Den nye reven må forsøke å komme lengere rundt dartskiva enn den første 

reven gjorde.  

Hvis begge revene går helt hjem, er spillet uavgjort og kan spilles igjen for å bestemme en vinner. 

Strategien er når du er rev, ikke bli fanget. Når du er hund, fang reven. 
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