
 

(2 - 8 spillere) 

 

Et artig spill for 2 spillere som spilles i 2 deler. 

En spiller er "Blokkerer", mens den andre er "Scorer" og skal ta poeng.  
Når første del er ferdig, så bytter man roller slik at den som blokkerte skal ta poeng.  

Spillet går ut på å ta flere poeng enn motstanderen. 

Spillets regler: 

Man noterer opp tallene 1-20 og Bull på et papir eller scoretavlen.  

Spillerne kaster på bull om hvem som starter. Vinneren får velge om han vil begynne å blokkere eller kaste for poeng.  

"Blokkerer" starter alltid.  
Hvert siffer han treffer krysses ut på papiret. Et treff i hvert tall er nok, og det spiller ingen rolle om det er en Enkel, 
Dobbel eller Trippel.  

"Scorer" som skal ta poeng kaster på de tallene som ikke er blokkert. Han får den poengsummen som han treffer. 
(T17 = 51 poeng, D16 = 32 poeng osv.) 

Som en "Blokkerer", er det åpenbart best å blokkere Bull, 20-15 først, ettersom de gir mest poeng.  
Men man kan ikke gjøre så mye mer enn å blokkere tre tall pr. kasteomgang.  
Så langt som mulig blokkerer man Bull, 20, 19, i første omgang og 18, 17, 16 i andre osv.. 
Det ideelle er og blokkerer alt mellom 9 og Bull på fire kasteomganger.  
Men om man går på 20, 19 og 18, og treffer 20, 3 og 19, så er Bull og 18 igjen å kaste poeng på, mens 20, 19 og 3 er 
blokkert for resten av spillet. (Kun til man bytter, selvfølgelig). 

Som "Scorer" får man poeng på alt man treffer som ikke er blokkert.  
Dvs. om man kaster i 18 og får E18, T1 og T4, da får man 33 poeng, forutsatt at den som blokkerer ikke har blokkert 
noen av tallene.  
Det beste er å treffe tall som ligger ved siden av hverandre, og som ikke er blokkert.  
Lek med tanken om at alt mellom 20 og 5 er blokkert, bortsett 6, 10 og 14.  
Da er det smartest å gå på 6-10 ettersom at det er et større felt, selv om 14 gir flere poeng.  
Bommer man på 14 i denne situasjonen får man ingen poeng fordi 11 og 9 er blokkert.  
En T10 og T6 gir mer poeng enn tre E14 eller T14 og to "Misser" i 11 eller 9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scram 



SCRAM 
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