
 
(55 delt med 5) 

(2-8 spillere) 

 
 
Spillet går ut på å kaste summer som er delbart med 5, ellers får du ingen poeng. 

Alle kasteomganger der summen er delbart med 5 gir en femtedel i poeng.  

Alle 3 pilene må telle og man kan ikke kaste 2 ganger på samme tall under en kasterunde. 

 
Spillets regler: 

 
Man kaster på bull om hvem som starter.  

Kaster man 45 får man 9 poeng (45/5 = 9), og 60 gir 12 poeng (60/5 = 12). Kaster man f.eks. 43 eller 59 får man ingen poeng i det 
hele tatt.  
Utsprett eller om man bommer helt på dartskiva, betyr det null poeng i den kasteomgangen. 

Vinneren er den som først kommer til nøyaktig 55 poeng. 

Hvis du står på 50 poeng, må du kaste 25 på 3 piler slik at du får nøyaktig fem poeng. 

Får man mer blir man tykk og blir stående på 50 poeng.  

Men nå kommer den vanskelige delen:  
Du kan ikke kaste 2 piler på samme nummer. Kaster man f.eks. to på 20 eller to på 15, er kasteomgangen slutt. 

 
Eksempel: 
Hvis du er på 52 poeng så behøver du tre poeng til, og da må du kaste nøyaktig 15 poeng (15/5 = 3).  

Du kan gjøre dette med å kaste f.eks. 8 (E8), 4 (E 4) og 3 (E3). Derimot kan du ikke kaste 9 (E9), 3 (E3), 3 (E3), ettersom to piler 
ikke kan kastes på samme nummer.  

Er du på for eksempel 52 poeng, kan du ikke kaste 10 for å få 2 poeng. Da har du nemlig bare ett poeng igjen til 55, og det går 
ikke ettersom du ikke kan kaste 5 poeng på tre piler uten å treffe samme felt to ganger.  
Så du må kaste 15 poeng i samme runde for å få 3 poeng. Det er den eneste måten å vinne på hvis du står på 52 poeng. 

Summer som er delbare med fem: 
10 gir 2 poeng 
15 gir 3 poeng 
20 gir 4 poeng 
25 gir 5 poeng 
30 gir 6 poeng 
35 gir 7 poeng 
40 gir 8 poeng 
45 gir 9 poeng 

50 gir 10 poeng 
osv. 

Ingenting annet fungerer.  

Høyeste scoren på tre piler som gir poeng om man spiller "55" er 155. Det gir 31 poeng.  
Det kan bare oppnås med trippel 20 (T20), trippel 15 (T15) og rødbull.  
Skulle man i dette tilfellet få en grønnbull, så spiller det ingen rolle. 130 er også delbart med fem (130/5 = 26). 
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