
 

(2 spillere eller 2 lag) 

 
 
Spillet går ut på å kaste for så mye poeng som mulig, samtidig som din motstander kaster på 
Bull.  

Når han eller hun har truffet 10 Bull (Grønnbull = 1 treff, Rødbull = 2 treff) så bytter dere, og du 
kaster på Bull mens motstanderen kaster for poeng.  

Hvis du starter å kaste på Bull, er målet ditt åpenbart å treffe 10 Bull så fort som mulig.  

Når du da kaster for poeng, er målet ditt å kaste flere poeng enn det din motstander gjorde, før 
han rekker å kaste 10 Bull. 

 

Spillets regler: 
 
Man starter med å kaste på Bull om hvem som starter. Den som vinner Bullkastet velger mellom å starte med å samle 
poeng, eller kaste på Bull.  

Når man kaster for poeng, får en bare poeng for tripler, dobler og single nummer i de store feltene mellom trippel og 
dobbel (feltene mellom trippel og bull gir ingen poeng).  

Hvis den som kaster for poeng treffer bull, får motstanderen som kaster på bull tilgodesett dette.  

Det samme gjelder for den som kaster på bull.  

Hvis han eller hun treffer trippel, dobbel, eller det store singel feltet mellom disse, blir de poengene tilgodesett han 
som kaster for poeng.  

Vinneren er den spilleren med 10 bull og flest poeng. 

 
TIPS:  
Om du er dyktig på tripler, er det den raskeste måten å få mange poeng på.  
Risikoen er selvsagt at du ikke får noen poeng i det hele tatt, hvis pilen havner i det lille singel feltet mellom trippel og 
bull.  
Går man på 20, må man altså ikke kaste for lavt, og hvis du går på 19 er det ikke bra å kaste for høyt.  
Så det er en vurderingssak om man skal gå hardt ut på tripler.  
3 treff i det store 20-feltet er alltid 60 poeng. 

 

Spillvariant: 
 
Hvis du ønsker å gjøre det litt vanskeligere generelt, kan du la de som kaster for poeng kun få kreditt for score over 
60. Så 43, 45, 55, 60 eller hva du vil, gir ingen poeng i det hele tatt.  

Kaster en 80 får man 20 poeng, og kaster en 100 får man 40 poeng.  

Kaster du E20, E20 og grønnbull får man 5 poeng, men motspilleren får jo samtidig ytterligere et bulltreff, i henhold til 
ovennevnte regler. 

Om den ene spilleren er dyktigere enn den andre, kan man tillempe den regelen til å gjelde kun den bedre spilleren. 
Den spilleren som er mindre dyktig, kan få tilgodesett alle poengene han kaster i de rette feltene. 

 

10 Bull 


