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LEDER
I skrivende stund befinner jeg meg, (Anne), på en skikkelig hytte i Valdres!
Med ”skikkelig” mener jeg uten vann og med solpanel. Fred dirrer i luften og
lavskriker flyr hist og her på jakt etter mat! En opplevelse som er bedre enn
alle medisiner!

Ellers virker det som at er vår egen ”dartsverden” er meget positiv for tiden.
Nye medlemmer og nye klubber er det godt å få! Det er masse plass til flere! Vi
i redaksjonen ønsker alle velkommen og håper at det ikke blir lenge før vi hø-
rer fra dere på direkten! Vi merker allerede at nye klubber dukker opp og vi får
nye og spennende ting å skrive om i daRts. Moro med nye impulser!

Denne gangen er det en person vi må skryte av fra vårt synspunkt... Rachna Da-
vid... en redaksjons drøm! Etter langt fravær dukker hun opp igjen og flyr  rett til
topps spillemessig, både her hjemme og ellers i Europa. (Se side 14). Det som
imidlertid også imponerer oss, er at hun tilbyr seg hjelp til både innhenting av
ting vi ønsker og bilder. ,”Jeg har alltid kameraet med”, sier hun og ler! I tillegg
forteller hun litt fra alle kampene sine. Kl. 07.15 på en søndags morgen ringte
telefonen og en blid stemme lurte på om det var noe jeg trengte fra Porsgrunn!!
Vi takker deg, Rachna, og du får lov til å ringe så tidlig du vil! Vi gleder oss til
den dagen du slår Deta Hedman. (”Det blir en flott første side”! (Slik tenker vi!).

Norsk Winmau & Norsk Cricket er ferdig for i år, pluss Norgesseriefinalen, NM
Kretslag, NC.3 og flere openturneringer. Juniorene har spilt Juniotrtreff 2 & 3
og kan skryte av mye godt spill. Med andre ord, stoff til bladet ruller inn, (noen
få må fremdeles jages!). Takk for det, alle sammen! Alltid spennende å se hva
som kommer av stoff på tirsdag / onsdag!

I begynnelsen av april ble FORBUNDSTINGET holdt i Oslo. Arne Kenneth
Myrbråten ble valgt inn som nytt styremedlem (visepresident). daRts ønsker
det nye styret lykke til i perioden og takker Arild Hoff for at han fortsetter nok
et år i Presidentstolen.

Nå står sommerferien for døren for de fleste og vi ønsker alle sammen en fin-
fin ferie, fylt av sol og glede. Og hvorfor ikke litt dartsspill samtidig? Moro med
skive på hytteveggen og familiedarts!

Vi ønsker landslaget en god tur til Irland hvor vi håper dere ”banker” flest mu-
lig! Lykke til!!

God sommer til alle daRts-venner! 
Vel møtt til høsten! Red.

Forsidefotos: 
Lisbeth Hauen

Presidenten har ordet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Norsk Winmau / Cricket / NM kretslag  . . . . . . . . . . . . . . . . 4/5
Norgesseriefinalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NC-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Molde Open  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Årdal Open  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Utenlandske turneringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bergen Open  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Juniortreff 2/3 / Landslagsuttak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/13
Gamlebyen Open/Arctic Light  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De Glade Amatører  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• INNHOLD • INNHOLD •



Nr. 2/2011 3

Presidenten har ordetStyret
President:
Arild Hoff
Gjerdhaugveien 56D
6425 Molde
Mobil: 91 13 14 10
Tlf (jobb): 71 21 42 02
arild-hoff@c2i.net

Visepresident:
Arne Kenneth Myrbråten
Olav Bismosgt. 14
2670 Otta
Tlf.: 61 23 11 21
Mobil: 91 54 19 76
amyrbraaten@yahoo.no

Sekretær
Monica Dahl Sagmoen
Ulvenveien 117C
0665 Oslo
mob. 99 26 60 10
sassien@gmail.com

Kasserer
Anita Castro
Ringvn.58
3226 Sandefjord
Tlf. 33 45 14 51
anita.castro@c2i.net

Styremedlem:
Tove Snerten
Smalgangen 30
0188 Oslo
mob: 45 20 57 87
tove.snerten@bbse.no

Varamedlemmer
1. Terje Oseth,
Hunderfossmoen 448
2625 Fåberg
Mob. 90 85 20 49

terje.oseth@combitel.no

2.Hege Kristin Baklid 
Mårvegen 44
3320 Vestfossen
Mob. 93 69 52 03
h-baklid@frisurf.no

Forbundstinget er gjennomført, og jeg vil
takke for tilliten som president for et nytt
år. Jeg har fått med meg dyktige og enga-
sjerte medarbeidere i styret, og ser fram til
et godt samarbeid det neste året. Det er
mye positivt som skjer i darts-Norge, men
det er fortsatt en del å ta tak i som kan for-
bedres. Om vi skal utvikle forbundet ytter-
ligere er vi også helt avhengig av at vi i sty-
ret kan få til et godt samarbeid med klub-
ber, kretser og medlemmer på alle kanter
av landet. Det er tross alt begrenset hva sju
styremedlemmer klarer å utrette da stor-
parten av jobben i NDF gjøres av frivillige
som stiller opp i sine respektive klubber,
jobber i forbindelse med arrangementer og
ikke minst deltar som spillere på turnering-
er både lokalt og nasjonalt. Uten et velfung-
erende og aktivt lokalplan vil heller ikke
det nasjonale forbundet kunne fungere sær-
lig bra.
Dessverre er det noen kretser som ikke

har et fungerende kretsstyre. Dette vanske-
liggjør kontakten med disse kretsene for oss
i styret, men først og fremst er det et pro-
blem for klubbene og medlemmene som
ikke har et organ som kan ta beslutninger
for turneringer og annen aktivitet på krets-
nivå. Vi håper det finnes noen medlemmer
som kan ta ansvar for å få reorganisert disse
kretsene. Vi i styret stiller gjerne opp med
råd og assistanse i forbindelse med en slik
reorganisering, men kan ikke gå inn å de-
taljstyre kretsene dersom de selv ikke kla-
rer å få organisert seg. 
Forbundstinget ble meget konstruktivt

og det ble gjort en del vedtak som vil få inn-
virkning på turneringene framover. Referat
fra tinget samt forbundets nye lover er nå
sendt ut til klubber og kretser. Spesielt er
det verdt å merke seg at NDFs antrekksre-
gler ble innskjerpet og at deltakere på na-
sjonale turneringer nå skal iføre seg sort
bukse/skjørt, sorte sko samt spilleskjorte
med krage så fremt ikke særskilte hensyn
taler for unntak. Dette vil bli gjennomført
fra høstens turneringer og alle klubber må
presisere dette for sine medlemmer så vi
slipper å avvise deltakere bare fordi de ikke
er riktig kledd.
Et annet vedtak var at parturneringene

på norgescupene skal gjennomføres som
ren cup med leg fra 701. For oss som har
vært med lenge, er det litt nostalgisk, da

dette er den spilleformen som ble brukt fra
forbundet ble startet og gjennom hele 80-
tallet. Gjennomføringen av dette vedtaket
er imidlertid utsatt til årsskiftet for at alle
turneringene som gjelder i norgescupen
samme sesong skal ha lik spilleform. Dvs.
at det i parturneringen i høstens norgescu-
per fortsatt skal spilles puljespill med påføl-
gende cup og 501-leg.
Et forslag som ikke ble vedtatt, men like-

vel diskutert grundig var en ny poengforde-
ling for NDFs rankingliste som tar hensyn
til deltakelsen i de enkelte turneringene. Sig-
nalene fra forbundstinget var at dette forsla-
get bør utredes mer og at man bør komme
tilbake til forslaget neste år. Det kan nok i
mange tilfeller virke urettferdig at ranking-
poengene er de samme uavhengig av om
man vinner en norgescup med 100 eller 20
deltakere. Problemet med et slikt forslag er
imidlertid at det trolig vil virke mer sentrali-
serende enn det systemet vi har i dag, og at
enda færre vil reise på turneringer utenfor
de største kretsene. Deltakelsen sier heller
ikke noe om den spillemessige kvaliteten på
en turnering. Det kan være langt vanskeli-
gere å vinne en liten turnering med mange
toppspillere enn en større turnering der de
fleste deltakerne holder et ordinært nivå. Et
annet problem kan være at det ikke er for-
utsigbart hvor mange rankingpoeng man
kjemper om før man vet hvor mange som
kommer til å delta. Dette og andre forslag til
endring av poenggiving og turneringsstruk-
tur vil bli fulgt opp som en diskusjonssak på
kretsledermøtet neste år og mer detaljerte
forslag vil eventuelt fremmes som loven-
dringer til neste Forbundsting.
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer en

riktig god sommer. For noen innebærer det-
te ferie også fra dartspilene, men for de som
ønsker å holde dartsformen ved like er det
nok av tilbud også på sommers tid. Jente-
landslaget reiser til Aberdeen 7-10.juli for å
delta i Europe Cup Youth og vi får alle krys-
se fingrene for at det går bra der. Ellers er
det Skjærgårdscup på Smøla, openturne-
ringer i Tromsø, Grimstad, Hadeland og Lil-
lehammer før alvoret starter for fullt igjen
med NM-turneringer både for junior og se-
nior i begynnelsen av september.
God sommer.

Arild

Din 
mening 
er viktig 
for NDF!
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Igjen fant man veien til
Fåberg for å kjempe om
årets Norsk Winmau,
Norsk Cricket og NM
Kretslag, med Lilleham-
mer DC som arrangører,
som i fjor. Hyggelig å
finne 65 herrer påmeldt
mot 50 i fjor. Dameklas-
sen var noenlunde like
stor som 2010. Fåberg er
et særdeles pent og hygge-
lig sted å være, noe Kongs -
 bergs Golden Lion DCs
medlemmer utnyttet ved
å skaffe seg egen hytte i
nærheten av spilleloka-
lene, som ble benyttet
som et ”klubbhus”! De
stortrivdes!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Hege Baklid / Rachna David

Velkomstcup gikk av stabelen som
vanlig, med 32 påmeldte. Da semifina-
lene var klare fantes Roy Schultz / Ro-
bert Hansen mot Kristin Aspen / Geir
Elveseth og Harald Vegmo / Inge Berg-
lund mot Helge Verket / Marta Krol.
Roy / Robert og Harald / Inge gikk vi-
dere til finalen der sistnevnte gikk av
med seier!

Per Anisdahl vant igjen.
Denne gangen en tur til
England!
Ingen overraskelse at Jacques Lang-
ston,ODT, vant sin pulje over Nils Gul-
li, S.fj. Nils som hadde ødelagt drøm-
mene til Robin Lundemo Eidet i 1.
runde! Robert Hansen i toppform om
dagen, slo Bjørn Berg i puljefinalen.
Daniel Andersson, Sfj., vant sin pulje
over Bjørn Sjølsted, LH. Vegar Elvevoll
slo ut sterke Piotr Krol, og OOPS!! Vi-
dar Søderling, ODT, vant over sin
klubbkamerat Øyvind Aasland i 8.
delsfinalen! Per Anisdahl, GL, hadde
sikkert sterk motstand av Kjell Micha-
el Vaabenø i puljefinalen, men vant!

Frank Ulseth, GL, gikk videre til slutt-
spillet etter å ha slått ut Roy Arne Al-
brigtsen. Seedet nr. 2, Audar Solberg,
befant seg i en tøff pulje, men vant,
ikke uventet.
Kvartfinalene ble vunnet av Jacques,

Daniel, Per og Audar som vant over
hhv. Robert, Vegar, Vidar og Frank.
Det ble Jacques og Per som spilte seg
til finalen på bekostning av Daniel og
Audar i semifinalen. 
Vi vet at Per gikk til topps og han

kan glede seg, ikke bare over seieren,
men også tur til British Winmau sam-
men med Norgesmester 2011 Robert
Wagner, Norsk Winmau runner-up,
Jacques Langston og semifinalistene
Daniel Andersson og Audar Solberg. 

Rachna David
vanskelig å slå for tiden!
Vi går rett til kvartfinalen hvor Tone
Eriksen Wagner, AR, vant over Kristin
Aspen, SK. Kristin ville sikkert gjerne
har kopiert fjoråret da hun vant! Tone
sørget for å hindre slike tanker! Vero-
nica Simonsen, GL, tuktet Lisbeth
Hauen, X�n; Gro Agnes Arneberg, Hyb.,

vant over Torill Stensønes, Smø. og
Rachna David AR, slo en av favorit-
tene, og 1. seedet Marta Krol, GL.
(Savner detaljer om kampene!)
Tone og Gro Agnes måtte melde

pass for Rachna og Veronica i semifi-
nalen, som dermed gikk videre til fina-
len.
Det ble Rachnas andre seier i løpet

av én dag og Veronica måtte nøye seg
med en god 2. plass! Utrolig bra, men
ingen overraskelse. Rachna har gjennom
sine resultater både utenlands og
hjemme vist at hun er i toppform! 
På damesiden er det Norgesmester

2011, Lisbeth Hauen og Rachna David
som vant årets Norsk Winmau som
har kvalifisert seg til deltagelse i Win-
mau World Masters 2011.

Rachna David og Per Anisdahl
best i Norsk Winmau!

Norsk Winmau/Norsk Cricket/NM kretslag

Rachna og Per reiser til England i selskap med nummer 2 Jacques Langston og semifinalis-
tene Audar Solberg, Daniel Andersson og årets Norgesmestere Lisbeth Hauen og Robert
Wagner.

Golden Lion ordnet egen hytte for klubben.



Nr. 2/2011 5

Norsk Winmau/Norsk Cricket/NM kretslag

NORSK CRICKET
Jacques Langston gir seg
aldri! Best i Cricket, 2.
plass i Winmau og på
vinnerlaget i NM Krets-
lag!

Årdals Arild Sæbø slutter aldri å over-
raske! Ingen er trygg mot ham, noe

som Lillehammers Vegar Elvevoll fikk
merke da han ble stoppet av Arild i 2.
runde. Han fortsatte å vinne over Fred-
dy Jørgensen, Nøtterøy, i 8. dels-fina-
len. (8.dels likt puljefinale). Daniel An-
dersson, SF., spiller bra om dagen, men
Jacques stoppet ham i puljefinalen.
Børre Borgan, GL., overrasket flere da
han slo Audar Solberg i puljefinalen. At
Kenneth Bråteng, Namsos slo Rune Da-
vid var også bemerkelsesverdig. Per
Anisdahl slo Henrik Halsvik, og så en
overraskelse til da Helge Verket kvittet
seg med Øyvind Aasland i 8.dels.
Christian Johansen, LV, satt en stopp
for Robin Lundemo Eidets drømmer
allerede i 1. runde, men tapte deretter
for Haakon Grinde som i sin tur ble
slått i puljefinalen av Roy Albrigtsen.
Robert Hansen, LV, har spilt så bra i det
siste at det overrasket litt da Kjell Mi-
chael Vaabenø slo ham i puljefinalen.
I kvartfinalen vant Roy over Kjell

Michael; Jacques over Arild Sæbø; Per
over Helge og i den siste kvartfinalen
vant Kenneth over Børre.
I semifinalene hadde sikkert mange

”satt sine penger” på Per, men Kenneth
imponerte atter en gang, og Per ble sit-
tende igjen mens Kenneth gikk videre
til finalen. Jacques erobret finaleplas-
sen ved å slå Roy A. i semien. Sikkert
en bra kamp! 
Jacques slo Kenneth i finalen.
Rune David imponerte med å sette

et 10-pilers leg som med litt hell kun-
ne ha blitt til 9 piler.

NORSK CRICKET
Rachna David greide
det igjen! Cricket var
også «lett match»
for henne!
En av favorittene i da-
meklassen, Marta Krol,
GL., tapte 2. runde for
Rachna som senere vant
kvartfinalen over Tove
Nilsen, H.land. 
Det er sjelden å se Lisbeth Hauen,

X’n bli slått ut i 2. runde, men det sør-
get Tone Eriksen Wagner for denne
gangen. Videre vant hun kvarten over
Yvonne Brustad, ODT. Mia Iren Wat-
tum, også ODT, overrasket ved å slå
Joan Hatlestad, TOT, i 1. runde og Hege
Baklid i 2. runde. Deretter tapte hun
kvartfinalen for Veronica Simonsen.
Tove Verket, HL, i form, er farlig!

Hun vant over Marianne Halvorsen,
Sf, i 2. runde og kvittet seg med Årdals
farlige Lise Lotte i kvartfinalen. I de to
semifinalene stod Rachna igjen sam-
men med 2. seedede Tove, 3. seedede
Veronica og 4. seedede Tone!
Rachna vant semifinalen over Tone

og Veronica slo Tove i den andre. 
Så godt som Rachna har spilt i det

siste, både her hjemme og i utlandet,
var det slettes ikke uventet at hun også
vant Norsk Cricket 2011!

NM KRETSLAG – Oslo / Østlandet I årets mestere
I år kjempet 12 lag fra 6
kretser om årets NM.
(OØDK-4 lag; T / V-3 lag;
Trøndelag-2 lag; Agder,
Hordaland & Sogn og
Møre & Romsdal 1 lag
hver).
Dessverre mangler vi

en del resultater, men
det vi vet er at som så
ofte tidligere, ble det
OØDK I og T / V I som
kjempet mot hverandre i
finalen, der T / V tapte
med kun ett stakkars lite
leg! Det var sikkert en
spennende finale å følge
med på!
OØDK I lag bestod av:

Joan Hatlestad, Mia Iren
Hvattum, Øyvind Aas-

land, Jacques Langston,
Vegar Elvevoll og Kjell
Michael Vaabenø. T / V
Is lag: Tove Verket, Lis-
beth Hauen, Daniel An-
dersson, Lars Kjær Ras-
mussen, Frank Ulseth og
Børre Borgan.
Trøndelag I kapret sis-

te medaljen da de vant
bronsefinalen mot Møre
& Romsdalen. Følgende
lag var å finne i kvartfi-
nalen: T / V2, Hordaland
& Sogn, OØDK II og Ag-
der.

(Dessverre har det ikke
lyktes å oppspore et bilde
av årets vinnerlag).

RED.

Tapte knepent, men like blide! Telemark/Vestfold tapte med
et fattig leg for Oslo/Østlandet DK, men det satte ingen demper
på humøret til Daniel, Frank, Lars, Børre, Tove og Lisbeth.



En strålende sommerhelg i
Porsgrunn, med Norgesseri-
efinalen på tapetet. Det var
velkomstcup på fredag som
ble vunnet av Stig Jarle
Knudsen, Lillehammer DC,
sammen med trukket mak-
ker Roy Schultz, Årdal DK.

Tekst / bilder: Lisbeth Hauen

Nytt av året var at ved 9 eller 10 delta-
kende lag skal det spilles puljespill
med påfølgende cup. 7 damelag og 9
herrelag møttes til start, altså spilte da-
mene det gamle systemet med pulje,
alle mot alle, og herrene spilte 2 puljer
med påfølgende cup. Enormt varmt
vær gjorde jo sitt til at det ble litt vel
varmt i lokalene, og mange slet med å
få til godt spill i varmen.

Pulje 1 herrer bestod av: Sandefjord
/ Willhelm Tell / Lillehammer / År-

dal og Grimstad. Pulje 2: Oslo DT /
Golden Lion / Søgne og Hybær�n.

Oslo DT vant sin pulje med Golden
Lion på 2. plass, og Sandefjord vant sin

pulje med Willhelm Tell på 2. plass.
Semifinalene vant Oslo DT over Will-
helm Tell og Golden Lion over Sande-
fjord. 
Så var det duket for en spennende fi-

nale mellom Oslo DT og Golden Lion.
Det ble 4-4 i lagkampen og enda mere
spennende. Det var Golden Lion som
var det sterkeste laget denne gangen,
og de vant sin aller første Norgesserie-
finale! Gratulerer!

Damene spilte det vanlige gamle
systemet med alle mot alle. De

laga som var med: Arendal / Golden
Lion /  X�n / Hybær�n / Willhelm Tell /
Grimstad / Sandefjord. Det ble Aren-
dalsjentene som vant det hele overle-
gent med Golden Lion på 2. plass. Det
kan f.eks. nevnes at Arendal vant hele
30 av 33 leg og Golden Lion vant 24 av
36 leg / Arendal vant totalt 103 leg og
Golden Lion 87 leg. Mye bra spill! 

Bestespillerpris gikk til Rachna David
med poengsnitt på 4.3684 og Øyvind
Aasland med snitt på 6.0625.

Litt fra Norgesseriefinale statistikk:
Mestvinnende lag på både herre- og
damesiden er Arendal DC. Damene

har vunnet totalt 7 ganger og herrene 8
ganger!
Beste poengsnitt til dagsdatoen:
Rachna David med 4.800 og Robert
Wagner 6.5122.
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• NORGESSERIEFINALEN 2011 •

ARENDAL beste Damelag
GOLDEN LION beste herrelag
RACHNA DAVID & ØYVIND
AASLAND vant spillerprisen!

Atter en gang arrangerte X�n DC
Norgesseriefinale i Porsgrunn.
Fint vær var bestilt og det ble

en nydelig helg.
Ikke alle var fornøyde med spil-

leform i år. I den ene herrepuljen
ble det 5 lagkamper og i den andre
bare 3. Det var også en del negati-
ve tilbakemeldinger til sekretariatet
i forhold til cup’n på herresiden.Vi
skjønner dette godt, og sender vår
turneringsrapport til NDF.
Vi håper jo at de klubber som

var misfornøyde med systemet
også gjøre det samme! 
Stort sett gikk turneringen fint

med mange fine tilbakemeldinger.
Moro med nye lag i toppen!

Gratulerer til Arendal damer og
Golden Lion herrer!

Hilsen Arnhild

2. plass til Golden Lion.

3. plass til Sandefjord DC.

Gi deg aldri
Arnhild!
Grattis med
2. plass i
single og 1.
plass i par
sammen
med Nina i
Årdal Open!
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Karasjoks Nils Johan
Kemi & Veronica Simon-
sen, Golden Lion beste i
årets 3. Norgescup

NC-3 ble i år spilt på Barde-
foss Hotell og arrangørklub-
ben, Sprængsprætten DC ,
må si seg fornøyd med både
spillelokale og arrangemen-
tet, etter tilbakemeldinger vi
fikk.

Velkomstcup som vanlig på fredag da
Vegar Elvevoll / Erik Olsen, LH / DK-
135 slo Hege Elvevoll / Jan K. Viker,
K.H / G.L i finalen.

HERRESINGLE, 40 dELt.

I puljespillet var det flere gode
leg og høye utganger. Kan nev-
nes: Stein Jæger, DK.135 12 pi-
ler, Frode Røstad, Str. 160-utg. og
Terje Nyland, K.H. 150-utgang –
3 x rød bull!
I 8.delsfinalen satte Stein  Jæ-

ger, DK-135, Vega Elvevoll, LH,
ut av spill med 3-1. Videre vant
Kjetil Edvardsen, Pondus over
Svein A. Nygård, K.H; Nils Jo-
han Kemi Kar., som tok hele
kaka, slo Frode Røstad 3-2; Leif
Hammer M.B slo Lars Georg
Storsletten Str. 3-2; Frank Ulseth
G.L slo Knut Sæbø G.L; Morten
Isaksen K.H slo Øystein Nilsen,
Kar; Jan Kenneth Wiker, G.L, slo
Morten Weberg, Lof. og Per Anis-
dahl, G.L, vant over Ingar Nilsen,
Har. 
I kvartfinalen vant Stein 3-2 over

Kjetil, Nils Johan 3-1 over Leif,
Frank 3-0 over Morten og Per 3-2
over Jan.
I semifinalen ble det klare seire

til Nils og Frank som begge vant 4-0
over hhv Stein og Per.

Finalen ble meget spennende!
Nils viste seg å ha best kontroll

på doublene. Han gikk
rett opp i 4-0 før Frank
fikk sitt første leg og
vant 5-1 i en kamp som
var meget jevnspilt.
Leg for Nils
22,17,22,21,20 piler
med snitt på 24.92.
Franks ene leg var på
17 piler og han hadde
snitt på 24.68. Temme-
lig like i snitt!

dAMESINGLE, 
19 dELt.

Først vil vi ønske Ka-
ren Lyssand velkom-
men tilbake etter noen
års fravær! Dama hol-
der seg godt til å være
snart 70 år! Hun dukket
opp sammen med sin svigerdatter Ton-
je.
I puljespillet kom det ingen overras-

kelser. Vi nevner et par 180-score på
hhv. Francine Ouwens og Tonja Lys-
sand, og Gjertrud Longva og Hege
Baklid som hadde utganger på hhv.
113 og 101.
I kvartfinalen vant Marta Krol, G.L,

3-2 over Tonje Lyssand, Str; Fride
Skjelten Doran slo Gjertrud Longva 3-
0; May Høyvåg. Har, slo Hege Elve-
voll, LH, 3-2 og Veronica Simonsen LH
vant 3-2 over Moldes Inita Bite.
Semifinalene ble vunnet av Marta

som vant 3-0 over Fride og
Veronica som vant likedan 3-0 over
May. Finalen var like overbevisende
da Veronica vant 4-0 over Marta. Mye
bra spill å se!

HERREdOUBLE, 16 pAR

Her ble det mange grønne trøyer mot
slutten av turneringa, bare Vegar Elve-
voll / Bjørn Sjølstad fra Lillehammer
klarte å splitte Golden Lion-parene. I
semifinalen vant Vegar / Bjørn  4-2
over Jan Kenneth Wiker / Geir Olsen
og Piotr Krol / Per Anisdahl 4-3 over

Frank Ulseth / Knut Sæbø.
I finalen ble det seier til Gol-

den Lion over gutta fra Lilleham-
mer!
Parene Piotr / Per og Vegar /

Bjørn stod for raskeste leg på 14
piler.

dAMEdOUBLE, 8 pAR

Leste i daRts fra NC-1 at av og til
dukker de gamle opp, å jaggu
dukket ikke tidligere omtalte Ka-
ren Lyssand opp, denne gangen
med sin svigerdatter Tonje, og de
gikk rett til finalen! De slo forøv-
rig Marta Krol / Hege Baklid 3-2 i
pulja å ble puljevinnere. 
I semifinalen vant Karen/ Tonje,

Str., 3-1 over Inite / Karin, Mo /
Lof. 3-1 og Veronica / Francine 3-2
over Marta / Hege, alle 4 i G.Ls
grønne trøyer!
Det ble opptur for arrangørklub-

ben da de fikk et damepar i fina-
len, selv om Karen / Tonje tapte 4-1
for Veronica / Francine. Bra jobba,
jenter!

Strængsprætten DC takker alle for
oppmøtet og ønsker dere velkom-
men igjen en annen gang!

NC-3
Bardufoss

7.-8.
mai

tekst/foto:
Harald Einan /

Hege Baklid

Frank (t.h.) tapte finalen 1-5 for Nils 
Johan (t.v.). Utklassing-sifrene lyver 
imidlertid. Alle settene var jevnspilte!
Veronica (t.h.) fornøyd med seieren!

Fra venstre: Vegard, Per, Bjørn og Piotr.

F.v.: Karen, Tonje, Veronica og Francine.
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MOLDE OPEN

Molde Open ble tradisjonen
tro arrangert i månedsskiftet
april / mai 2011. Oppmøtet
var dessverre ikke så
mye å skryte av den-
ne gangen, men det
ble likevel en meget
vellykket og trive-
lig dartshelg for
dem som deltok.
Hovedturneringen
ble avholdt i Skyt-
terhuset i idylliske
omgivelser litt
utenfor byen, og et
fantastisk vårvær var
med på å gi deltakerne
en minneverdig opple-
velse. Molde Open er dedi-
sert til minne om Helge Gud-
dal som gikk bort i 2010 og
før starten av turneringen
lørdag ble det holdt et mi-
nutts stillhet for ham.

Spillingen startet fredag kveld med en
velkomstcup i Molde DKs klubblokaler
i sentrum, og vinnere ble Jon Erik Ros-
voll / Sara Stenhjem etter finaleseier
over Geir Nydal / Ståle Johansen. 

HERRER SINGLE
Fjorårsvinner Robert Hansen har hatt
en formidabel sesong og var stor favoritt
til å kopiere bedriften også i år. Kent Si-
vertsen var andreseedet og ble nok sett
på som den fremste utfordreren til Ro-
bert i år. Begge kom greit gjennom pul-
jespillet, men i første cuprunde fikk
Kent uventede problemer mot klubbka-
merat i Smøla DK, Johny Helseth. Joh-
ny tok kommandoen i kampen og bom-
met på totalt 10 matchpiler i fjerde og
femte leg, men det ble likevel Kent som
sikret seieren og avanserte til kvartfina-
len. Både Robert og Kent kom seg deret-
ter greit til semifinalen og her viste Kent
styrke med 4-1 over Rune Kristoffersen
i en svært velspilt kamp. Motstander for
Robert var Nidaros’ Jostein Oldret som
han hadde slått greit 3-0 i puljespillet,
men denne gang ble det langt hardere
motstand. Robert halte til slutt seieren i

land med 4-3 etter at Jostein hadde pres-
set ham gjennom hele kampen. I finalen
gikk Kent opp til 2-0 før Robert skjerpet

seg og tok 4 leg på rappen. Kent
reduserte en gang og på stil-
lingen 4-3 var det Robert

som

startet
leget. Det
gjorde han til
gangs med 2 x 180
og spenningen var stor da han gikk
fram til åkkien for neste kast. Det endte
dessverre kun med 59-score, men deret-
ter med 82 i rest satt bull – dobbel 16 di-
rekte og finaleseieren var et faktum. En
meget imponerende avslutning og en
velfortjent turneringsseier for Robert
for andre år på rad. Pilsnitt i finalen var
23,17 for Robert og 21,98 for Kent.
R.leg: Robert Hansen 11 piler. 
H.utg: Kent Sivertsen 139 p.

DAMER SINGLE
Lena Hansen har vunnet Molde Open
ni ganger tidligere, og var klar for å ta et
napp i den fjerde vandrepokalen i tur-
neringen. Hun har imidlertid vært skul-
deroperert i vinter, så det var en viss
spenning knyttet til om hun var fullt
restituert etter denne. Det så imidlertid
ikke ut til å være noe problem, da hun
gikk gjennom både puljespill og kvartfi-
nale uten å avgi et leg. Semifinalen end-
te også med seier, men klubbvenninne
Anette Siem klarte å sikre seg ett leg, så
resultatet ble 3-1. Den andre semifina-
len ble en tøff fogderikamp mellom
Nord- og Sunnmøre, der det til slutt var
Smølas Torill Stensønes som kapret fi-
naleplassen med 3-2 mot Nordvests
Wenche Steffensen. Torill har også vist
sterk form det siste året, med blant an-
net seier i Norgescup 6, og det var der-

for ganske åpent hvem som skulle stik-
ke av med seieren. Begge spillere åpnet
litt famlende i finalen, men det var Lena
som vant de to første legene etter 37 og
41 piler. Dette ga henne tydeligvis blod
på tann, og med tre tons i tredje leg vant
hun også dette på 23 piler. Seieren ble
sikret med neste leg på 26 piler, og det
var dermed klart for Lenas 10.seier i
Molde Open. Meget imponerende av
Lena som har vært den klart domine-
rende damespilleren i Møre og Romsdal
siden midt på 90-tallet.
R.leg: Lena Hansen/Torill Stensønes 22 piler
H.utg: Anette Siem 119 p.

DOUBLE
Hjemmehåpene Bjørn Berg og Stig Hur-
len var begge forhindret fra å spille
single, men på søndagens dobbelturne-
ring stilte de sammen i par med store
ambisjoner. Robert Hansen og makker
Rune Kristoffersen var også i favoritt-
sjiktet og begge disse parene spilte seg
greit fram til semifinalen. Bjørn / Stig
vant sin kamp 3-1 mot Ålesund / Nord-
vest-paret Runar Gjøsund / Bjørn Stef-
fensen. Robert / Rune var hardt presset
mot Smølas Ståle Johansen / Kent Si-
vertsen, men double-trouble for Smøla i
avgjørende leg gjorde sitt til at Lang-
evågsparet avanserte til finalen. Bjørn /
Stig åpnet best i finalen og tok ledelsen
3-1, men da ville Robert / Rune bevise
at de slett ikke hadde gitt seg ennå. Et-
ter 12 piler var restscoren 125 og Robert
slo da til med serien bull – bullsring –
bull, og redusering til 2-3. Bjørn / Stig
lot seg imidlertid ikke skremme av det-
te, og tok neste leg og sikret dermed
hjemmeseier i herreparturneringen.
I dameklassen var det kun tre par

som stilte, og i finalen ble det seier med
4-2 for Lena Hansen / Wenche Steffen-
sen over Anette Siem / Anne Cathrine
Berget. 

Molde Dartklubb takker alle delta-
kerne for en trivelig dartshelg.

Turneringen var en verdig markering
over Helge Guddal som forlot oss så alt
for tidlig i fjor, og klubben ønsker fort-
satt å minne Helge på denne måten i en
turnering han satte sitt klare preg på i
den perioden han var aktiv.

Arild Hoff

HELGE GUDDALS MINNECUP Vunnet i år av ROBERT
HANSEN for 2. gang på rad & LENA HANSEN for 10. gang
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ÅRDAL OPEN

Årdal Open 2011 er historie.
66 deltakere møtte i år, og
det var en nedgang fra
2010. I år som tidligere fikk
vi god hjelp av X’n DK
(loddsalg) og Høiberg-gutta.
Spesiell takk også i år til Li-
selotte Olufsen og Randi
Tveit for et flott koldtbord.
For å ta begynnelsen så

glimret sola med sitt fravær,
for den kom ikke før søn-
dag. Kan ikke huske sist det
regnet, men det er mange år
siden. Høiberg-gutta fikk
montert musikkinstrumen-
tene i år også, og da ble det
bankett!

Tekst: Roy Arild Schultz
Bilder: Øyvind Grøvdal, Smøla

Mesterskapet startet med velkomst-
cup for 56 deltakere. Vi kom litt
seint i gang for å få med oss alle, så
noen var nok ikke i seng før 02.30!
Velkomstcupen var det Per Anisdahl
og Per Ivar Nøstebøen som vant ved
å slå Jim Johansen og Stig Jarle
Knudsen.

Lørdag startet single som vanlig
kl. 09.00, (tidlig for noen!), men

nesten alle møtte. Hos herrene var
det mange spennende kamper der
favorittene var ille ute fra første pil,
men likevel klarte å komme seg på
den øvre delen av resultatlista. Det
var flere kamper der pilsnit-
tet nærmet seg 30. 
I kvartfinalen slo Jarl Yngve

Skomsøy Robert Hansen (sik-
kert beste kamp der snittet var
30), Stig Jarle Knudsen slo
Rune Lyngstad, Kenneth Brå-
teng slo Kent Sivertsen og Per
Anisdahl slo Per Jan Fagermo.
Semiene var mer spennende
enn resultatene tilsier. Jarl
Yngve Skomsøy slo Stig Jarle
Knudsen, mens Per Anisdahl
slo Kennet Bråteng. Begge
kamper endte 4-1.

Det ble en kjempefinale der det var
nerve hele veien mellom Per og Jarl
Yngve. Per vant til slutt 5-4 med leg på
13. 18, 17, 18 og 22 og snitt på 27.83.
Jarl Yngve hadde 17, 17, 17 og 21 og
snitt på 28.18. 

Damekampene var også spen-
nende, men det var forhåndsfavo-

rittene som kom til finalen. Hege Løk-
ken slo Årdals egen Liselotte Olufsen
og Arnhild Larsen tok seg av Mette
Andersen i semifinalene. 
Finalen ble spennende der Arnhild

ledet 2-1, men til slutt måtte gi tapt for
Hege 2-4. Hege hadde 28, 24, 34 og 29
piler med snitt på 16.16 og Arnhilds
leg var på 34 og 35 og snitt på 15.05.
Banketten samlet 50 personer, (noen

måtte se den fordømte kampen!), der
vi hadde koldtbord laget av Liselotte
Olufsen og Randi Tveit. Høiberg spilte
fengende musikk hele kvelden og det

ble veldig god stemning. 

Søndag møtte alle som de skulletil parkonkurransen og det var
spennende fra første pil fordi det
er cup hele veien fra start. Herre-
finalen tok Kent Sivertsen og Jarl
Yngve Skomsøy seg av ved å slå
Robert Hansen og Runar Gjøsund.
Resultatet ble 4-1, der Smøla-gutta
hadde 19, 18, 17 og 14 piler med
et snitt på 27.52 og Ålesund /
Langevåg hadde 20 piler og et
snitt på 26.64. En meget bra fina-
le. 

Damefinalen vant Arnhild Lar-
sen og Nina Holm Johnsen 3-

2 over Kirstin Høiberg og Mette
Andersen. En spennende fi-
nale selv om pilsnittet lå
nærmere 10 enn 20.

Følte til slutt at det var et bra
gjennomført mesterskap, der
vi fikk lovnad om at alle
skulle komme tilbake! Vær
rask å bestille hytte eller
rom på Sitla eller Klingen-
berg folkens til 1. juni 2012,
(1.- 3. juni).

På gjensyn!

I år ble det HEGE LØKKEN & PER ANISDAHL som fikk
sine navn på vandrepokalene!

Idyllisk i Årdal så lenge det ikke regner!

Roy Scultz deler ut gevinster til double-
makkerer Jarl Yngve og Kent.

Per og Hege med
opptil flere pokaler!



Nr. 2/201110

Med litt ”surfing” her og der har det
lyktes å finne opptil flere norske
navn på ”ymse” resultatlister ute i
den store verden! Vi må være opp-
merksom på at endelig har vi igjen
fått et norsk navn blant verdens bes-
te damer. Gratulerer Rachna David!
Rachna kommer til å slå Deta Hed-
man snart! Deta er verdens nr. 1 for
tiden og Rachna har tapt 2 finaler
for henne! Hege Løkken har vært
innom ”world wide” statistikker tid-
ligere, og Karin Nordahl fulgte etter
med mange gode resultater og bra
plasering på WDF rankinglister, og
nu har vi Rachna! (Vi beklager hvis
noen er blitt glemt).

pOLISH OpEN 2011. 5. ApRIL

Mesterskapet spilles over flere dager
og det spilles 2 forskjellige turnering-
er, Polish Open og Police Masters. Her
hadde Norge 2 stjerner: Robert Wag-
ner og Rachna David. De hadde sel-
skap av Marta og Piotr Krol, Golden
Lion DC.
Robert havnet på 9. plass i Polish

Open, etter å ha tapt for Englands Dave
Prins. Rachnas første ”come back” etter
en lang pause. Hun spilte glimrende og
tapte ikke ett leg før hun kom til finalen
hvor ingen ringere enn verdensener
Deta Hedman ventet på henne! Deta
var ett hakk for god for Rachna som tap-
te 0-4. Rachna hadde sine sjanser, men
doublene var litt vriene!
En glimrende 2. plass til Robert i Poli-

ce Masters, som tapte finalen for Paul
Jennings, England.. På damesiden ble
det reprise fra Polish Open, Rachna og
Deta i finalen og Rachna tapte 0-4. I se-
mifinalen slo hun Finlands Maret Lihri,
seedet nr. 11 på verdens rankingliste.

Mange norske spillere husker sik-
kert  Deta fra Norges alle første

Norway Open i 1991 da Hege Løkken
vant etter å ha slått Deta i semien!
Deta deltok i Norway Open flere gang-
er, og hadde med seg Trina Gulliver på
sin alle siste tur til Norge i 96, Trinas
første utenlandske turnering! Deta
spådde en fin karriere for Trina, og det
hadde hun rett i! Deta spilte i Norway
Open 6 år på rad og vant 3 ganger. I ti-
den 1995 – 2006 vant Trina 4 ganger
med 2 x 2. plasser og Francis Hoense-
laar 5 ganger med 2 x 2. plasser. Dee
Bateman og Sveriges Carina Ekberg
erobret 1. plassene i Norway Opens 2
siste årene, 2007-08. 

tORREMOLINOS OpEN / 
GIBRALtER OpEN

Turneringen går over en uke og inklu-
dere mulighet til å være med på Gi-
bralter Open. Det skrives at Norge var
en av 6 land som ble representert i Gi-
bralter, men hvem det var kommer
ikke frem. Torremolinos Open ble
startet opp av Direktør Olly Croft,
B.D.O for 31 år siden, og han har vært
tilstedet hver eneste gang! 

På 17. mars mottok redakson en hyg-
gelig tilbake melding fra Frode Ulve-

raker som fortalte at Rudof Larsen,

Arendal DC, bosatt i Spania, var på Tor-
remolinos Open sammen med Bernt
Slyngstad, Jarle Osa Røsand og Runar
Gjøsund fra PPDC Ålesund DK. Han
fortalte at samtlige norske, inkl. Rudolf,
komm gjennom 1. runde men at kun
Runar komm helskinnet gjennom 2.
runde. Senere oppdatering fra Rudolf
kunne fortelle at Runar ble slått ut først
i kvartfinalen! I tillegg var Jarle med et
trippelmixs-lag som spilte seg helt til se-
mifinalen, (”var visst pengepremie på
ham” skriver Rudolf!).

Fotsetter neste side!

• Ymse utenlandske turneringer •

To flotte 2. plasser til Rachna
mot Deta Hedman, verdensene-
ren, under Polish Open.

En stolt herremann, Olly Croft ,
sammen med de norske gjester i
Torremolinos, Bent, Jarle, Runar
og Rudolf bak.
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Som vanlig nydelig vær i
Bergen under Bergen Open!
27 Herrer og 5 damer var
påmeldt og spillingen fore-
gikk på Kong Oscar Darts &
Biljard. Robert Wagner og
Tone Wagner oppnådde 34
poeng hver i vandrepokalen
som er satt opp. Den vinnes
av den første med 100 opp-
nådde poeng. Vi regner med
det dobbelte antall påmeld-
te  neste år!

Tekst/bilder: Moritz Bøe / Åslaug Ekren

Åpningscupen ble vunnet av Stig Jarle
Knudsen / Christian Johansen, 4-0
over Kjetil Eikesdal / John Arne Nil-
sen.   Her hadde Stig og Christian et
leg på 12 piler i den  første kampen
mot Kent Sivertsen og Geir Cawley.
Lørdag spilte vi uten seeding og alle

var med videre. Dermed fikk alle spilt
endel kamper. Jentene var kun 5 den-
ne gangen og fikk god matching.
Den ene semien i Herreklassen gikk

mellom Robert Hansen og Stig Jarle
Knudsen, LV / LH. Her ble resultatet
4-1 til Robert med leg  på 17-17-18 og
19 piler og med ett legg til Stig Jarle på
19 piler. Stødig og fint. Jørn Danielsen
fra KO igjen med i sluttspillet og slo
Christian Johansen, LV 4-3 i en jevn og
spennende semifinale. Jørn med leg på
17-21-22 og 24 piler og Christian med
leg på 17-21 og 23 piler.
I finalen virket det som Robert hadde

full kontroll selv om kampen endte 5-3.
Han hadde leg på 15-18-20-20 og 27 pi-

ler og Jørn leg på 17-21-22 og 24 piler.
I semifinalene for damer hadde

Tone Wagner, AR, slått Åslaug Ekren,

SNES, og Reidun Bakke slått Åse Røs-
sevoll, WT / LV.
Finalen ble vunnet av Tone med 4-2

og gode leg på 26-27-27 og 31 piler mot
Reiduns 28 og 33 piler.
Beste leg for herrer: 12 piler og 
136 utgang – Kjetil Eikesdal.
Beste leg for damer: 24 piler og 
117 utgang – Tone Wagner

Søndag spilte de som ville en enkelcupturnering. Tidlig ferdig og
vinneren ble Robert Hansen som vant
4-0 over Stig Jarle. Tone Wagner vant
igjen damefinalen over Reidun Bakke,
denne gangen 4-0.
Velkommen tilbake neste år og ta med

resten av gjengen!

BERGEN OPEN

TONE WAGNER & ROBERT HANSEN TIL TOPPS!

2011 WINMAU dORtMUNd
OpEN. 22. MAI

Det var med glede vi oppdaget nav-
net Rachna David i siste liten! Hun
kom til kvartfinalen som hun dess-
verre tapte for Heike Jenkins, 1-3.
Det ble 5. plass for Rachna.
Hun fortellere at det er et meget

spesielt opplegg der man kan tape en
gang frem til finalen og fortsetter i
turneringen. Om man kommer til
puljefinalen uten å ha tapt, må mot-
standeren slå deg 2 ganger! Best av 5
hele veien.

HUNGARIAN OpEN 2011,
12.MAI

Mesterskapet gikk av stabelen 12.
mai, med 16 nordmenn på startstre-
ken. Kun navne Jacques Langston og
Rachn fantes på resultatlisten. Jacques
tapte 8. delsfinalen for Nederlands Jer-
ry Hendriksen som havnet på 2. plass
etter å ha tapt finalen 4-6 for Dave
Prins, Eng.
Rachna vant 8. delsfinalen 4-0 over

Lynn Taeymans, Bel. og kvartfinalen
4-1 over Nora Kantzky. Veronike Ihaz
var for god for Rachna i semifinalen
som hun vant 4-2. (Kampen gikk på

scenen).  Bra innsats av Rachna, med
mye bra spill i løpet av dagen. 
Rachna forteller at de er meget

flinke til å promotere og reklamere
for darts i Ungarn. ”Litt spesiel å stå
der og spele når du veit det blir laga
TV sending” skriver Rachna! Hun
også forteller om en morsom Vel-
komstcup, alle mot alle. Hun fikk en
5. plass og overrasket mange herrer,
(he he he!).

Tekst: Anne Hoff
Foto: Rudolf Larsen & Rachna David

Robert Hansen sammen med runner up
Jørn Danielsen.
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JUNIORTREFF 2 2011 Grua

Juniortreff 2 ble arrangert
av OØDK  på Grua på Hade-
land. 10 gutter og 16 (!) jen-
ter møttes på Grua Skole på
8. april for å kjempe om de
gjeveste  plassene!

Tekst / bilder: Anne Hoff / Lisbeth Hauen

Det ble spilt Single, Par, Steins Fem-
kamp og morokveld med Pysjkamp som
ble vunnet av Odd Arne Nyhaven / Leif
Inge Øen foran Marita Langvannskås /
Cathrine Bjørnestøl Vigsnes. 

Gunner Løkken, Altafj., vant single et-
ter å ha slått Rune Veraas, W.Tell i se-
mifinalen og Thor Erik Oen i finalen.
Thor Erik spiller for Oslos ny klubb,
Gamlebyen.
Cathrine Bjørnestøl Vigsnes, W.Tell,

slo Altafjords Ann Helen Wirkola i semi-
en og Reidun Bakke, W. Tell, i finalen.

R. leg: Gunnar Løkken 17 piler:
Reidun Bakke 23 piler.

H. utg: Thor Erik Oen 98
Cathrine B. Vigsnes 110

I par vant både Cathrine og Gunnar
atter en gang, sammen med hhv. Joa-
kim Nilsen, Altaf., og Martha Høiberg,
Hyb. Guttene vant over Ole Christian
Handelsby / Tore Brustad, Fred., og
jentene over Iselin Hauen / Cecilie T.
Olsen, X’n.

Tredje seier for ”uslåelige” Gunnar var
i Steins Femkamp hvor han vant med
143 poeng foran Cathrine som måtte
nøye seg med 2. plass og 127 poeng.

Gunnar Løkken og Cathrine Bjørnestøl Vigsnes lot seg ikke tukte!

Vinnerne Cathrine
Bjørnestøl Vigsnes
og Gunnar Løkken.
Runners-up i par:
Cecilie Olsen og
Iselin Hauen

Følgende spillere er tatt ut til å 
representere Norge i World Cup
XVIII som arrangeres i Castlebar,
Irland, 20.-25. september 2011:

Herrer:
Robert Wagner, Arendal DC
Vegar Elvevoll, Lillehammer DC 
Øyvind Aasland, Oslo DT
Robert Hansen, Langevåg DC

Damer:
Rachna David, Arendal DC
Tone Eriksen Wagner, Arendal DC

Junior;
Jøran Nilsen, Altafjord DC
Cathrine Bjørnestøl Vigsnes, Will-
helm Tell�s DC

Som lagledere reiser Forbundskap-
teinen Roy Tore Christensen og as-
sistant Solveig Sivertsen samt Junio-
ransvarlig Tove Snerten

daRts ønsker samtlige uttatte spillere
lykke til i Irland.

LANDSLAGSUTTAK WORLD CUP 2011

I forrige nummer av daRts, kom
vi i skade til å skrive at  Robert
Hansen vant ”alle sine kamper 
3-0 med unntak av én” under NC
2 i Tronheim. Det var feil. Robert
vant alle sine kamper 3-0. Så vidt
vi vet er det første gang det har
skjedd i NDF’s historie. 
Vi gratulerer Robert med presta-
sjonen.

Red.

Robert vant alle
sine kamper
under NC 2
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JUNIORTREFF 3 2011 Larvik

Alle ble ønsket velkommen
til Juniortreff 3 i Larvik,
pinsehelgen 2011. Vi ble
kjent med enda en ny juni-
or. Han kommer fra Fred-
rikstad DC, heter Simon
Ekeberg og har talent for
darts. 

Tekst: Bente Høiberg
Bilder: Lisbeth Hauen / Terje Høiberg

Det var spente juniorer som etter en li-
ten matbit, satte i gang puljespillet i
singel. Det ble spilt til kl.01.30 om nat-
ta og alle var bra trette!
Lørdag var det cup i singel. Som

ventet lå Rune godt an til å nå finalen.
Det som var spenningen var om det
ble Ole Kristian eller Thor Erik som
ville ta den andre plassen. Her var vil-
je og ferdigheter helt like, men det ble
Ole Kristian som trakk det lengste
strået til slutt.
I finalen mellom Rune og Ole, lå

Rune godt foran helt til han skulle set-
te dobbel. Her trøblet han en god del
og Ole kunne like gjerne har tatt le-
gene. Rune stakk av med seieren.

Ijentefinalen var det klubbvenninne-ne Cathrine og Reidun som kjempet.
Disse to kjenner hverandre godt og
her var det den som var sikrest på å
sette double som vant. Det ble Cathri-
ne! R.leg: Reidun Bakke / Cathrine B.
Vigsnes med 23 piler

Etter et himmelsk måltid med Nina
Veraas� blomkålsuppe, var det klart

for innledende i par.
I gutteklassen ble det spennende å

se hvem som kunne ta finaleplassene.
Rune var den eneste av ”gamlegutta”
som var med ,og han spilte med Thor
Erik som var med for andre gang. Ikke
uventet bød Ole Kristian / Håkon på
god konkurranse i finalen. En spen-
nende kamp som Rune og Thor Erik
dro i land til slutt. h.utg: Håkon Hel-
ling med 107
Hos jentene var det de eldste som

var best. Reidun / Malene mot Cathri-
ne / Marthe. En «fighterkamp», begge
parene ville så gjerne vinne, men det
ble Reidun / Malene som trakk det

lengste strået, og de var gode på dou-
blene.

Nå var juniorene slitne, men ville
spille mer. Da satte vi i gang med

en uhøytidelig pysj-cup. Her skulle vi
voksne få vise om vi kunne litt darts!
Masse moro og rare resultater. Det ble
Charlotte S. Hansen / Leif Inge Oen,
X�n / Gamlebyen som holdt hodet
klart og vant midt på natta!

Søndag ble det satt i gang med Cricket-
spill. Det er alltid moro med funny-ga-
mes! Seieren gikk til Thor Erik.

Juniorene går for tiden gjennom etgenerasjonskifte, spesielt på guttesi-
den. De nye juniorene er på et veldig
godt nivå. Det var gøy å se alle spille!
Det er hyggelig å ha X’n jenter med i
juniorsammenheng. Flotte jenter som
tar darts seriøst. Moro å se at de koser
seg når de spiller og er sammen med
andre dartsspillere.

Da ønsker vi alle sammen velkom-
men til NM i september. Gleder

meg til å se dere igjen!

Cathrine og Rune innfridde!
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GO 2011, 26.-27. mars, var
en fantastisk suksess for
Gamlebyen Darts & Coun-
tryClub. Spesielt lå utfor-
dringen for oss i en sjanse
som oppstod kun en måned
før turneringen skulle av-
holdes, da noen fantastiske
lokaler ble tilgjenglige i
gamlebyen. Turneringen var
en stor risiko for en liten
klubb som vår, men med
stor innsatsvilje fra klub-
bens medlemmer, spesielt
turneringsansvarlig Leif
Inge Oen, ble det en virke-
lighet. Lokalene ble pusset
opp, skjenkebevilgning inn-
hentet og alle detaljer lagt
til rette på rekordtid.  

Tekst / bilder. Richard Gulbrandsen

På trass av den korte fristen ble vi nes-
ten 70 singlespillere på lørdag og 19 på
søndag. Vi hadde en litt spesiell spille-
form slik at alle fikk flest mulige kam-
per. Vi kjørte innledende rangering og
derette mix i Cup-A og Cup-B. Dermed
fikk alle damene flere kamper samt at
de fikk lov til å bryne seg mot spillere
på eget nivå. Dette spilleoppsettet var
sterkt ønsket av jentene, så derfor gjor-
de vi det slik!
I Cup-A kjempet de 64 beste spillere

og det ble Mikki Vaabenø, Oslo DT, som
vant til slutt. Han beseieret Henrik
Halsvik, LH, 6-3 i finalen, Øyvind Aas-
land, Oslo DT, 4-3 i semifinalen og Tom-
my Schwaiger 3-1 i kvartfinalen. Henrik
slo Helge Verket, BA, 3-1 i semien og
overrasket mange da han slo Jacques
Langston, Oslo DT, 3-1 i kvarten!
Cup-B bestod av 13 spillere og det ble

Jørn Monsen som var best etter å ha
slått Frode Nyhus 4-2 i finalen. En bra
semifinaleplass for Kari Malstrøm, som
tapte 1-4 for Jørn. Jørgen Leirvik måtte
vike plass for Frode i semien, 2-4.

Det ble spilt Parmix på søndag, noe
som søskenparet Rachna og Rune

David benyttet seg av da de havnet på
en fin 2. plass. Semifinalen vant de 4-1
over Karl Johnny Lervåg / Mikki Vaa-
benø, men tapte deretter finalen 2-6
for Jacques Langston og Øyvind Aas-
land. Sistnevnte slo Raymond Olsen /
Thomas Jensen, 4-0 i semien.

Turneringen ble avholdt stort sett
uten problemer, og tilbakemel-

dingene vi fikk fra alle som var med
har vært helt fantastiske! Vi setter
utrolig stor pris på hjelp fra forbundet
for å promotere arrangementet!

• GAMLEBYEN OPEN 2011 •

Mikki Vaabenø helgens beste!

Den 22nde Arctic Light er overstått. I
alt 33 deltakere, 24 herrer og 9 da-
mer. Kun en eneste gjest fra Sør Nor-
ge! Fordi turneringen ble flyttet fra
Tromsø til Bardufos forventet man
ikke flere spillere fra sør. 
Spillelokalet på Bardufoss var bra, og
alle baner fikk stå etter NC-3. Forhå-
pentlig kan de stå til Strængsprettens
høstturnering. Turneringen gikk greit
og uten store innsigelser fra deltake-
rene
Største overraskelser var at Nils Jo-

han Kemi røk ut i 1. cuprunde. For

min del satte ikke doublene i pulje-
spillet og dermed ble det ingen cup-
spill! Lillehammers Vegar Elvevoll
tok seg en tur til hjemmetraktene og
passet på å vinne årets Arctic Light.
Ingar Nilsen erobret 2. plassen. Lars
Georg Storsletten og Torstein Reiten,
begge fra Strængspretten, DC delte 3.
plassen. 
På damesiden figurerte Veronica Si-

monsen øverst på resultatlista etter å
ha slått Tonje Lyssand fra Spræng-
spretten i finalen. 3. plassen gikk til
Ann Tove B. Røstad, Strængspretten

og Karin Mikalsen fra Lofoten.

Idouble på søndag vant Vegard Elve-voll / Dave Bate, Lillehammer /
Oslo DT foran Stein Jæger og Gunnar
Johansen, DK 135.. 
Vi oppfordrer spillerne som ønsker

å være med på turneringene om å
melde seg på innen fristens utløp.
Forhåpentlig blir det flere turneringer
i DK-135. Vi får se!
Vi i DK-135 takker for denne gang!

Gunnar Johansen

• ARCTIC LIGHT CUP 2011 • ARCTIC LIGHT CUP 2011 •

Veronica Simonsen og Vegar Elvevoll til topps!

Mikki Vaabenø
fra Oslo DT, vant
det aller første
Gamlebyen Open
i de nye flotte 
lokalene til
Gamlebyen DC.
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I februar 2010 dukket det opp
en kryptisk gruppe på Facebo-
ok kalt “De Glade Amatører”.
Personen som opprettet grup-
pen kalte seg Sjefsamatøren og
inviterte til en helt ny turne-
ring kalt “Amatørdartserien”.
Her skulle alle få prøve seg på
å spille darts – både helt nye
spillere og de med mer fartstid
foran occhien. Premiepotten
skulle bli stor, og det ville bli
premie til de 3 beste, i tillegg til
at 2 personer som deltok på
alle spillekveldene ville bli
trukket ut og få sin del av pot-
ten. Her ville visst alle ha mulighet til
å ta med premie hjem.
Det var mange som var skeptiske til

dette, spesielt siden første turnering
skulle spilles 1. April! Flere sentrale
personer i Oslo/Østlandet DK ble til-
skrevet og bedt om å bistå med rigging
og arrangement. Kretsstyret ble til-
skrevet med forespørsel om lån av lo-
kale og utstyr. Webside ble opprettet
og invitasjon ble sendt ut. 
Spenningen var stor da første turne-

ringsdag kom, om personen som sto bak

ville avsløre seg, ville turneringen fak-
tisk bli avholdt?

Første turnering ble en stor suksess,med hele 49 deltakere! Flere av dem
vi møtte bak oche’n hadde aldri spilt or-
ganisert darts før. Sjefsamatøren forble
dog et mysterium, selv om det fantes et
hav av teorier om hvem dette kunne
være. Slik fortsatte det på enda 3 turne-
ringer. Totalt deltok hele 72 personer på
en eller flere av de 4. turneringer. 
På siste turneringskveld i desember

ble det hele avslørt. Hvem som sto

bak? Ole K. Sagmoen! Hurra!
Vi hadde fått en ny klubb i
Oslo/ Østlandet dartskrets! Spil-
lelokalet i kjelleren på Galge-
berg Corner hadde blitt pusset
opp “i smug” på slutten av høs-
ten, og vi var klare for å starte
klubbkvelder på det nye året.

På vår første klubbkveld 7.
januar var vi hele 15 delta-

kere, i tillegg til at vi arranger-
te en turnering for en gjeng på
15 hyggelige karer som ønsket å
teste ut darts. (se daRts 1/2011).
Vi fikk virkelig testet lokalene.

Nå teller vi hele 16 medlemmer og
av disse er flesteparten nye talenter i
NDF som har vist å ha en utrolig god
kastearm, og allerede har begynt å set-
te folk på plass bak oche’n. Flestepar-
ten vil bli å treffe på turneringer ut-
over sommeren. 
Vi håper at enda flere nybegynnere

har lyst til å slå følge med oss nede i
kjellerlokalet vårt.

Med dartshilsen
De Glade Amatører

DE GLADE AMATØRER

Medlemmene fra første klubbkveld i flotte, nye spilleskjorter!
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Underholdningsservice A/S
Biljard - Dart - Spill - Bingo - Lotteri - Automater

Tlf.: 23 23 31 90 - Fax: 23 23 31 91

Besøksadr.: Schous plass 7 («Bak» Schous Bryggeri) Postadr.: Boks 4709, 0506 Oslo

Tidl.: Winmau Cliple Plus
(Uten stifter i Bullseye)
Pris til dartklubber:

255,- inkl. mva.

Gjennomgående blader
(totalt uten stifter)
Pris til dartklubber:

345,- inkl. mva.

Skiven som er godkjent av 
British Darts Organisation

Ellers har vi et meget stort utvalg av: piler - flights - bakstykker - 
elektroniske dartskiver m.m.

Gode rabatter til Dartklubber - be om prisliste/katalog.
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Avsender: Fride Skjelten Doran, 6270 Brattvåg


