
 

(2 – 8 spillere) 

 
 

Et veldig enkelt spill med enkle regler.  
Og det er et utmerket spill for å trene dobler, tripler, bull og spesifikke enkeltnumre.  
 

Spillets regler: 
 
Man starter på en valgfri dobbel. Når man får den skal man vandre diagonalt fra den doblen og over til 
doblen på motsatt side for den du først traff. 

Dvs. om du får Dobbel 12 (D12) så skal du kaste følgende rekkefølge; "Stor" Enkel 12 (E12) (mellom 
dobbel og trippel), Trippel 12 (T12), "Liten" Enkel 12 (E12) (mellom trippel og bull), Grønnbull, Rødbull, 
Grønnbull igjen, "Liten" Enkel 2 (E2) (mellom bull og trippel), Trippel 2 (T2), "Stor" Enkel 2 (E2) 
(mellom trippel og dobbel), og til slutt Dobbel 2 (D2). 

Altså: Får du Dobbel 20 (D20), går du ned til Dobbel 3 (D3). Får du dobbel 6 (D6) går du til venstre rett 
over til Dobbel 11 (D11).  

Capiche? 

UANSETT:  
Her finnes det ikke noe som heter frirunder hvis du treffer "riktig" med alle tre pilene.  
Man kaster sine tre og da er det neste mann sin tur.  
Bommer du på aktuelt felt som du skal ha i 3 runder, så er den kampen over for din del. 

 
Den personen som først er diagonalt over vinner.  
Eller lengst over på sin diagonal, når motstanderne har bommet 3 runder på et felt.  

Piece of cake. 
 
TIPS:  
Noen har det litt lettere med å treffe riktig i høyden, dvs. man kaster på Trippel 20 (T20) og er veldig 
ofte riktig på høyden, men det blir kanskje mye Trippel 1 (T1) og Trippel 5 (T5).  
Da skal man prøve og "gå" sidelengs (8 - 13/13-8, 11-6/6-11 eller 14-10/10-14), for da har man 
"høyden" på dartskiva inne.  

Om man derimot er dyktig på å kaste "rett" og vanligvis treffer 20 når man kaster på den, men pilene 
treffer lite hvor som helst i høyden, skal man gå loddrett (5-17/17-5, 20-3/3-20 eller 1-19/19-1) 
ettersom man da har lettere for å treffe den loddrette "strengen" man skal gå på. 
 
Du vil nemlig snart innse at den "lille" delen av enkeltsifferet mellom trippel og bull ikke er like lett å 
treffe som du kanskje tror. 
 
 
 

 

Diagonalen 


