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DET ORIGINALE
POENG-TERNINGSPILLET

INNHOLD
Yahtzee-arena, 5 terninger, 1 poengblokk,

1 beger, 1 terningholder.

MÅLET MED SPILLET
Å oppnå fl est mulig poeng ved å få ulike 

terningkombinasjoner.

Yahtzee 
5 terninger med samme tall. Ikke legg sammen 
tallene. Noter alltid 50 poeng, for eksempel:

Sjanse 
Summen av alle terningene, uansett hva de 
viser, for eksempel:

Yahtzee-bonus 
Hvis du får mer enn én Yahtzee, får du 100 
bonuspoeng. Det er 3 ruter for Yahtzee-
bonus, så du kan i alt få 300 bonuspoeng! 
Hvis du har skrevet 0 i Yahtzee-ruten, kan du 
ikke få noen Yahtzee-bonuspoeng.

Yahtzee-joker
Hvis du noterte 0 i Yahtzee-ruten og får en ny 
Yahtzee, trenger du ikke fortvile! Du kan 
fremdeles notere poeng. Eksempler:

Først ser du om du kan notere poeng i øvre 
del. Hvis du ikke kan det, kan du bruke din 
Yahtzee og notere poeng i disse rutene:

3 like (summen av alle terningene)
4 like (summen av alle terningene)

Hus (25)
Liten straight (30)
Stor straight (40)

Hvis alle rutene i nedre del allerede er fylt ut, 
må du notere en 0 i en tom rute i øvre del.

VINNEREN 
Vinneren er den spilleren som har høyest 
samlet sum (Grand Total) når spillet er over og 
alle rutene er fylt. Du kommer frem til samlet 
sum slik:
1. Legg sammen de 6 rutene i øvre del for å 

få summen (Total).
2. Hvis summen er 63 eller mer, legger du til 

35 bonuspoeng og får øvre sum (Top Total).

3. Legg sammen de 8 rutene i nedre del, og 
fi nn nedre sum (Bottom Total).

4. Legg sammen øvre sum (Top Total), bonus 
hvis du har noen, og nedre sum (Bottom 
Total). Dette gir samlet sum (Grand Total).

TIPS
Ved starten av spillet er det vanligvis 
forskjellige måter å notere poeng på. Du må 
fi nne den måten som gir deg fl est poeng 
totalt. Mange av valgene treffer du på 
grunnlag av sjansen for at terningene skal vise 
det du vil over 3 kast. Med erfaring vil du vite 
hva som er best for deg. Her er noen 
generelle tips som kan hjelpe deg i gang: 
1. Prøv å få dine 35 bonuspoeng tidlig i spillet 

ved å fylle ut øvre del, siden du kan bli tvunget 
til å notere en 0 senere.

2. For å få de 35 bonuspoengene må du få 63 
poeng eller mer i øvre del. Det er best å få 
så mange som mulig av de høyeste tallene, 
fordi disse teller mest. I gjennomsnitt vil 3 
av hvert tall gi 63 poeng.

3. Hvis du må noterer en 0, gjør du helst 
dette i ”1” eller ”2”. Du har større sjanse 
til å samle poeng ved å fylle ut de andre 
rutene i øvre del.

4. Prøv å la SJANSE stå åpen så lenge som 
mulig i spillet, for sent i spillet vil 
mulighetene dine være begrenset.

OPPBEVARING
Alt får plass i arenaen. Trykk begeret ned fra 
utsiden så det kan oppbevares, og legg 
terningene løse i arenaen, ikke i holderen.
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ANTALL SPILLERE
Konkurrer med vennene dine, eller spill på 
egen hånd, fordi det er så morsomt at du ikke 
kan la være!

BEGERET
Når du skal bruke begeret, trekker du det 
opp fra utsiden. Gjør slik hvis de tre delene 
går fra hverandre:
1. Sett de to største delene på et bord med 

kantene på innsiden nedover.
2. Sett den mellomstore delen oppi den store 

delen.
3. Sett den minste delen oppi den mellomste, 

med den hule siden opp.

GRUNNREGLER
1. Kast alle 5 terninger i arenaen opptil 3 

ganger for å få en kombinasjon som gir 
fl est mulig poeng.

2. Skriv antall poeng i den aktuelle ruten på 
poengarket.

3. Spill til alle rutene er fylt ut.
4. Den spilleren som har fl est poeng når 

spillet er slutt, er vinneren!

HOVEDREGLER
Start:
Hver spiller kaster én terning. Spilleren med 
høyest tall starter. Spillet fortsetter med 
klokken.
Når det er din tur:
1. Kast alle 5 terningene i arenaen.
2. Sjekk om du har kombinasjoner som gir 

poeng, eller deler av kombinasjoner, og 
plasser disse terningene i holderen. 

3. For å forbedre kombinasjonen din kan 
du kaste noen av eller alle terningene på 
nytt – selv om du har plassert dem i 
terningholderen.

4. Du får bare opptil 3 kast, og du må notere 
poeng på eller før tredje kast.

5. Noter poengene for terningkombinasjonen 
din (de terningene som er i holderen til 
slutt) på poengarket. 

POENGARK 
1. Opptil 4 spillere kan bruke det samme 

poengarket, eller hver enkelt spiller kan ha 
et poengark som hun eller han kan bruke i 
4 spill. 

2. Skriv forbokstavene dine på toppen av en 
poengkolonne.

3. Du kan fylle ut rutene i hvilken som helst 
rekkefølge, men du MÅ fylle ut en rute 
under hver tur. 

4. Hvis du ikke har noen kombinasjon som 
gir poeng når turen din er over, må du 
skrive 0 i en tom rute. 

5. Når en rute først er brukt, kan den ikke 
brukes igjen. 

6. Poengarket er delt i to, øvre del (oransje) 
og nedre del (grønn).

Øvre del (Top)
I den øvre delen dreier det seg om å fl est 
mulig av ett tall. Summer terningene med 
samme tall, for eksempel 

I dette tilfellet ville du skrive 9 i ruten merket 3.

Nedre del (Bottom)
I den nedre delen dreier det seg om å få 
bestemte tallkombinasjoner. 

3 like
3 terninger med samme tall og 2 terninger 
med hvilke som helst tall, for eksempel:

4 like 
4 terninger med samme tall og 1 med et 
hvilket som helst tall, for eksempel:

Hus 
3 terninger med samme tall og 2 terninger 
med et annet tall. Ikke legg sammen tallene. 
Noter alltid 25 poeng. Eksempel:

Liten straight 
4 tall etter hverandre og 1 annen terning. 
Ikke legg sammen tallene. Noter alltid 30 
poeng. Eksempel:

Stor straight 
5 tall etter hverandre. Ikke legg sammen 
tallene. Noter alltid 40 poeng:

Du kan også notere denne som en liten straight 
hvis du allerede har fått stor straight.




