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Hei, folkens! Velkommen tilbake til hverdagen og DARTS! Vi merker at
flere har savnet sine faste dartskvelder og har gledet seg til å begynne å
spille igjen ”på ordentlig”! Det er mange som har søkt sol på sydlige
breddegrader. Det har vært noen fine dager med sol og uten regn her
også, og da benyttet alle seg av å slikke sol!
Vi kan gratulere våre nye Norgesmestere i NM Par, Mix og Trippelmix.
Våre dartshelger i Tønsberg er bestandig meget populære, og Klubben
Open som spilles på søndagen, trekker til seg mange deltakere.
Gratulerer alle sammen!
Juniorene har kåret årets Norgesmestere, og satser videre i år på juniortreffen i Alta. Juniorsatsingen fortsetter å vokse, og Norge kan skryte
av sine unge spillere både her hjemme og i utlandet.Til tross for at 5 av
6 unge deltakere i Europe Cup Youth spilte i det store utlandet for første gang, gjorde de seg vel bemerket! (Les mer side 14). Det er et fenomenalt arbeid som klubber, foreldre og ikke minst NDFs Junioransvarlige legger inn i denne sammenheng.
Ikke alt er positivt! Følgende plager oss: Et par tilfeldigheter har fått oss
til å forstå at ikke alle er klar over at vi bruker nettet og NDF-sidene for
å sende ut noen numre av daRts. I både 2011 og 2012 har vi valgt å distribuere daRts nummer 2 / 2012 og 3 / 2012 elektronisk. Nr. 1 og 4 /
2012 havner i postkassa som tidligere. Vi vet at styret varsler alle når
bladet er klart til å hentes inn, men vi lurer på om alle er flinke til å
oppsøke NDF-sidene ofte nok!? Et eksempel: en meget velkjent herre
fortalte Anne ”Jeg trodde det var slutt med bladet, har ikke sett det på
lenge”!! Han visste ikke om forandringen!
Styret har nå faktisk lagt ut samtlige utgaver av daRts fra 2 / 1992 til
2012 på NDFs sider, underMEDLEMSBLAD. Et utrolig flott initiativ av
Monica Sagmoen! Takk Monica! Redaksjonen har lenge tenkt på hvor
flott det vil være for alle medlemmer å kunne ”browse” igjennom gamle blader! Nu kan de det!
På tide å ønske alle en fin tid utover høsten. Vi møtes i daRts neste
gang henimot jul, men det er mange dartsopplevelser før det!
Kos dere med pilene og gamle blader!
Vi sender hilsener til alle dartsvenner over hele landet!
Red.

• Europacup-lagene • Europacup-lagene •
Følgende lag er tatt ut til å representere Norge under Europe Cup i Antalya, Tyrkia 31. oktober - 3. november 2012.

Forsidefoto:
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Presidenten har ordet
Hei!
Da var det tid for å komme med noen ord til
alle i Darts-Norge igjen.
I skrivende stund er vi i full gang med å
melde på spillere til Winmau World Masters
og Europa Cup senior. I år har vi så
gode juniorer at vi har bestemt
oss for å sende to av dem til
Winmau World Masters, og
det er Cathrine Bjørnestøl
Vignes fra Wilhelm Tell og
Håkon Kjøren fra Lom DC.
Vi gleder oss til å se hvordan
det går med dem og vet samtidig at dette er viktig internasjonal turneringserfaring
som de kan ta med seg videre.
Vi ønsker dem og seniorene lykke til!
eg har også vært så heldig at jeg var med
juniorene våre til Europacupen i Belgia.
Dette var en flott opplevelse og vi som var
med, ble svært imponert av hvor bra våre
unge juniorer spilte. Presidenten i det
nederlandske dartsforbundet sa blant annet
at han gledet seg til å se våre spillere om et
par år. Detaljer om turen og resultater

J

finner dere et annet sted i bladet.
Ser nå fram til junior-NM i Moss med ca
36 påmeldte og også til NM par, mix og trippelmix i Tønsberg. Hyggelig er det også å
høre at stadig flere av våre spillere deltar på
forkjellige turneringer i utlandet.
il slutt må jeg dessverre
komme med noen negative
ord. Under Norgesseriefinalen
var det en del uheldige hendelser som blant annet landslagskapteinen var involvert i.
Flere som var til stede har i
ettertid rapportert om dette til
styret i NDF. Landslagskapteinen har på eget initiativ beklaget
sin oppførsel til styret og de involverte. Styret vil med dette informere
om at vi ønsker at landslagskapteinen
fortsetter i stillingen, men at en slik oppførsel ikke er akseptabel for en landslagskaptein og at vi ikke kan akseptere flere slike
hendelser. Dette er å anse som en offentlig
reprimande på grunn av at saken er alminnelig kjent blant våre medlemmer.
For styret i Norges Dartsforbund
Roar Bustebakke

T

Tidligere president i NDF er gått bort
Det var med sjokk og vantro jeg i sommer
mottok budskapet om at Steinar Frøysa, tidligere president i NDF i 1986 og 1987, døde
15.juli etter et plutselig hjerteattakk, bare 60
år gammel.
Steinar hadde store og gode administrative
evner, noe som ble klart allerede gjennom vårt
første samarbeid i koret Ten Sing, Oslo, på 70tallet. I 1976 fikk jeg ham med i TTA, og det
tok ikke lang tid før Steinar Frøysa tok på seg
styreverv både som turneringsleder og formann. I 1979 tok vi initiativet til å danne Oslo
Dartsforbund med drømmen om på sikt å kunne danne et Norges Dartsforbund igjen.
Steinar tok på seg vervet som sekretær i
ODF, og da NDF ble stiftet i 1982 tok han også
på seg styreverv der, noen år som sekretær og
noen år som kasserer. Da jeg trakk meg tilbake
etter 4 år som president i NDF i november
1985, var det nettopp Steinar som overtok presidentvervet og fikk bl.a. til mange arrangementstekniske nyvinninger i samarbeid
med dataeksperten Arne Amundsen, TTA. I 1987 dannet de en lokal dartsklubb på
Lindeberg og fortsatte å spille darts der.
Steinar var en initiativrik og livsglad gutt som var en av de store pilarene i NDFs
historie. Han var en kjernekar som vil bli dypt savnet både av sin familie og sine
mange venner. Han gikk bort bare så altfor tidlig.
Våre tanker går til hans kjære Ellen og barna Andreas, Eirik og Morten.
Vi lyser fred over Steinar Frøysas minne.
Bjørn Tonhaugen
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• 2012 NM • PAR • PARMIX • TRIPPELMIX •

Så nær, så nær! 2. plass for både Christian/
Robert H. og Marta/Tove! Bra spill!
Alle gledet seg til å møtes til
dyst i Tønsberg! Vi ble mottat med varme og oppmerksomhet som vanlig. Alle i
staben på hotellet fortjener
en stor takk fra Norges
dartsspillere! Vi håper vi får
møtes på samme plass og
samme tid til NM mange år
fremover.
Tekst: Anne Hoff
Bilder: Inita Bite, Anita Hoff
Velkomstcupen ble avviklet som vanlig, men dessverre har resultatene blitt
borte for oss. Alt vi er sikre på er at
usedvanlig mange ble med, og det ble
en veldig laaang natt for de som spilte
godt!

HERREPAR

Bare bedre og bedre!
Robert Wagner & Arne
Sivertsen ble nr. 3 i 2010
& nr. 2 i 2011 –
Velfortjent seier i 2012!
67 par prøvde sin lykke i herrepar og
det ble mange spennende øyeblikk i
løpet av konkurransen. Dessverre går
det ikke an å fange opp de fleste.
Rett til kvartfinalene hvor Robin L. Eidet / Walter Lau, WT; Roy A. Albrigtsen / Stein Erik Myre, SØ; Terje Oseth
/ Kenneth Bråteng, LH / NA og Daniel
Andersson / Stian Lyngfelt, SF / SØ ble
igjen på 5. plass. De tapte hhv. 1-3 for
Robert Wagner / Arne Sivertsen, AR;
1-3 for Robert Hansen / Christian Johansen, LV; (0 score) Jan Kenneth Wiker / Knut Harald Sæbø og 0-3 for Øyvind Aasland / Jacques Langston,
ODT. Semifinalen ble 3-1 seier til Robert H / Christian over Øyvind / Jacques og 3-1 til Robert W / Arne over
Jan K. Wiker / Knut H. Sæbø, GL.
Veien til finalen var klar og alt tydet
på en spennende kamp! Og det ble

Lill Solfrid Taraldsen / Anita
Kartveit, AR.,
tapte for Hege
Løkken Astrid
Lundvoll, ODT
og det ble Tove
Snerten / Kari
Malstrøm DGA
/ ODT som tapte siste kvarten
Så nær, så nær!
3-4 i finalen for
både Chrisitian
/ Robert H. og

Marta/
Tove!
Bra
spill!

det! R Wagner /
Arne halte inn
gullmedaljen til
slutt over Robert H / Christian, med score
på 4-3! Vinnerne Robert W /
Arne
hadde
snitt på 23.35.
Robert H /
Christian
litt
høyere snitt på
24.56! Videre
kastet Robert H / Christian flest
tons,13 mot 10; de hadde eneste 180 i
kampen; raskeste leg på 14 piler og
høyeste utgang på 100! Allikevel måtte
de bite i det sure eple og tapte 3-4!
Ikke uventet oppnådde Robert W høyeste personlig snitt på 27.39, Robert H
25.14. Christian 24.10 og Arne 18.94.

DAMEPAR

Rachna David / Monica
Martinsen kjempet seg
til topps!
32 par til kamp. Mye bra spill underveis
og noen ble glade og noen skuffet over
egen innsats som så lett kan forandrer
seg fra gang til gang! Det er sporten
darts! Spenning! I kvartfinalen tapte
Elin Aasestrand / Lena Hansen, PPDC
ÅL / MO, for Rachna og Monica. Lillian
Tønnessen / Randi Helen Dalhøi, GR,
tapte for Tove Verket / Marta Krol, GL.

for Inita Bite / Therese Marthinsen,
DGA. Begge semifinaler ble 3-1 kamper
der Rachna / Monica og Tove / Marta slo
hhv Hege / Astrid og Inita / Therese.
Finalen ble en spennende kamp som
sluttet 4-3 i Rachna / Monicas favør.
Tove / Monica fikk høyeste utg på 56,
ellers hadde Rachna / Monica beste resultater i alt med 20.07 i pilsnitt mot
Tove / Monicas 18.00.

PARMIX

Rachna og Rune David
Norgesmestere i Parmix
for 2. gang! Første gang
i 2006!
Hvor har de vært
de siste 5 år?
68 par stilte til start i Parmix 2012, og
søskenparet Rune og Rachna David
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• 2012 NM • PAR • PARMIX • TRIPPELMIX •
Cecilie Albrigtsen & Robert H.
runners-up i en
godt spilt finale!

fikk anledning til å kjempe om Norgesmestertittelen i Parmix atter en
gang...og det gikk bra, for annen gang!
I kvartfinalen slo de Sunniva Antonsen / Stian Lyngfelt, Nid., og i semien
var det Inita Bite / Vegar Elvevoll,
DGA / LH, som tapte for dem 2-3- etter en meget bra kamp. Ellers i kvarten tapte Øyvind Aasland / Marianne
Halvorsen, ODT / SA, for Åse Finsådal
/ Audar Solberg, SØ og Robert Hansen
/ Cecilie Albrigtson, LV / KG, vant over
Robin L. Eidet / Cathrine B. Vigsnes
(junior). I semien mellom Åse / Audar
og Cecilie / Robert H. var sistnevnte
meget sikre i sin sak og vant 3-0.
Og så finalen, som viste seg å bli en
meget underholdende kamp, med Cecilie på scenen for første gang i en NM,
sammen med tre av Norges aller beste
spillere! Det gikk kjempebra, og det så
ut som at hun koste seg der oppe! En
flott kamp å følge med på og som sluttet
4-2 i Rachna / Runes favør. De ble Nor-

Jacques Langston / Kristin
Aspen / Cor
Dekker havner på 2.
plass i en
spennende
Trippelmix.

gesmestere for annen gang!

TRIPPELMIX

Trioen Hege Løkken,
Vegar Elvevoll & Stig
Jarle Knudsen
Norgesmestere for 4. gang!
2012, 2011, 2009 & 2008!
53 lag var med på helgens siste oppgjør, Trippelmix. Alltid utrolig spennende og avslappet! I år var det mange
som trodde på David-familien, med
Rachna, Rune & Rahul som har vunnet én gang tidligere. De var med helt
til semifinalen der de møtte ”den gode,
gamle og trofaste trio” med Hege, Vegar og Stig Jarle! Da fikk de smake
hvordan det er å tape 0-3!! Ikke ofte
for familien David! De hadde selv slått
Jacques gjør det han kan for å overta
ledelsen fra Vegar / Hege L: / Stig Jarle
i trippelfinalen, men mislyktes!

ut Mona H. Dyve /Leif Oen / Tommy
Schwaiger, ODT.
Ellers blant de siste 8 lag fantes Audar Solberg / Åsa Finsådal / Bjørn H.
Rostad som kjempet til 2-3 mot Hege
& Co. Kristin Aspen / Jacques Langston / Cor Dekker vant 3-2 over Marta
Krol / Gunnar Røine / Piotr Krol, GL. I
siste kvartfinale tapte Robert Wagner /
Arne og Solveig Sivertsen 1-3 for Roy
Tore Christensen / Gro Finnestad / Ole
Marius Hansen.
Hege / Vegar / Stig Jarle var ikke til å
stanse og semien vant de greit 3-0 over
”David gjengen”. Kristin / Jacques /
Cor hadde større problemer mot Roy
Tore / Gro / Ole Marius men vant til
slutt 3-2. Hege / Vegar / Stig Jarle fortsatte samme tempoet helt til siste pil
da de vant finalen mot Kristin / Jacques / Cor 4-1! Det er bare å ta seg hatten av for 3 herlige personer som elsker å kaste piler!
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• JUNIOR-NM 2012 •

NYE NORGESMESTERE

scal Kruger
Håkon Kjørren / Pa
PARMESTERE!

ISELIN HAUEN & HÅKON KJØRREN
Junior NM 2012 foregikk
helgen 31. august til 2.september. Stedet var Bueskytterhuset i Moss og arrangør
var Z-Bulls dartsklubb. Det
var påmeldt 36 deltakere totalt denne helgen, fordelt på
19 gutter og 17 jenter.
Tekst: Roar Bustebakke
Bilder: Thor Helmer Johansen
Fredag kveld startet turneringen med
Par Jenter (10 par) og Par Gutter (7 par). Det var mye bra
spilling i begge klasser.
På guttesiden vant Håkon
Kjørren / Pascal Krüger (Lom)
og nr. 2 ble Catrine Bjørnestøl
Vigsnes / Joakim Fredriksen
(Willhelm Tell / Grimstad).
Torstein Granseth Lyseng /
Thomas Liom (Dokka) og Stian
Larsen / Marius Omland Haglund (Grimstad) delte 3. plassen.
På jentesiden vant Madelen Føreid
Fredriksen / Ramona Mostad Eriksen
(Grimstad) og nr. 2 ble Mathilde L.
Nilsen / Elena Andorsen (X`n), mens
Iselin Hauen / Charlotte Støre Hansen
(X`n) og Katarina Egebakken / Malene
Fredriksen Axelsen delte 3. plassen.

driksen/
Madelen Føreid Fre
ksen
Ramona Mostad Eri
PARMESTERE!

Z-Bulls serverte hjemmelaget lapskaus
som var svært god. Stemningen var
høy og alle koste seg til de ble sendt til
sengs!
ørdag morgen, med spillestart for
single kl 08:30, var ikke alle like
våkne, men alle smilte likevel!
Det deltok 17 gutter og 18 jenter i
single
Dette er svært bra! Det er ikke lenge
siden det ikke var mange nok til å kjøre egne gutte- og jenteklasser. Det var
innledende puljespill med påfølgende
cup.
På guttesiden vant Håkon Kjørren
(Lom) og Thomas Liom (Dokka) ble nr.
2, mens Torsten Granseth Lyseng
(Dokka) og Thor Erik Oen (Dokka) delte 3. plassen.
På jentesiden vant Iselin Hauen
(X’n) og nr. 2 ble Cathrine Bjørnestøl

L

Vigsnes (Willhelm Tell), mens
Mona Smith og Madelen Føreid
Fredriksen, begge GR delte 3. plassen.
Z-Bulls hadde nå laget taco-buffet og
alle koste seg! Lørdag kveld ordnet ZBulls med pysj-cup (mange stilte faktisk i pysjamas!). Her ble de voksne
trukket i par sammen med de yngste
juniorene, mens de eldste juniorene
ble trukket i lag.
Lysene ble slått av slik at det bare
var lys på skivene, stereoanlegget ble
satt høyt på og det var fin stemning! ZBulls spanderte godteri og brus. Alle
koste seg og det var mye latter og
moro.
agspill på søndag morgen og spillestart 08:30. Det stilte 9 tremannslag og for de 8 som ikke hadde lag, ble
det arrangert en alternativ turnering.
Norgesmestere i klubblag Junior ble
Lom Dartsklubb med Håkon Kjørren /
Pascal Kruger / Ola Synsnes. 2. plass
gikk til Fredrikstad Dartsklubb med
Ole Christian Handelsby /Håkon Bjørge Helling / Fred Simon Ekeberg. 3.-4.
plassene gikk til Dokka Dartklubb
med Torsten Granseth Lyseng / Thomas Liom / Thor Erik Oen og Grim-

L

LOM DC

nes
al Kruger/Ola Syns
Håkon Kjørren/Pasc

KLUBBMESTERE!

stad DartsClub-2 med Ramona Mostad
Eriksen / Stian Larsen / Marius Omland Haglund.
I den alternative turneringen vant
Cathrine Bjørnestøl Vigsnes (Willhelm
Tell) med Sondre Aas Haugtredet (Lom)
på 2. plass. Nr. 3 ble Mats Kristian
Haugen (Dokka) og Mathilde L. Nilsen
((X’n) kom på 4. plass
Jeg vil takke Z-Bulls for en hyggelig
helg, masse god mat og et godt samarbeid.
Takk også til alle juniorer og lagledere
som stilte opp med godt humør, (og
dartspiler), og gjorde dette til en kjempetrivelig helg.
ivået på spillingen til norske juniorer er svært bra, og vi gleder oss
til å se Cathrine Bjørnestøl Vigsnes og
Håkon Kjørren i Winmau World Masters, der de deltar i jente- og gutteklassene i midten av oktober. Lykke til!

N

Se bilder side 13
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• Badeland Open 2012 •

RUNE DAVID TOVE VERKET
til topps

sikret seg Vandrepokalen
med 3. seier!

I år fikk jeg forespørsel fra Saga
DK om å overta Badeland Open,
skriver Roar Bustebakke, og etter å
ha avtalt et samarbeid med Terje
Oseth, sa vi ja til å ta på oss dette.
Vi ble litt skeptiske da vi hørte at
nesten alle rom på gjestegården var
opptatt og trodde først at det da
ikke ble så mange deltakere i år,
men Badeland Open er en populær
turnering og vi fikk etter hvert mer
og mer påmeldinger. Det bodde
dartsspillere i telt, noen sov i bilen,
noen klarte vi å skaffe overnatting
til privat, mens noen bodde på hotell på Gjøvik og atter andre kjørte
til og fra. Da helgen var omme,
kunne vi telle opp at det hadde
deltatt 91 spillere i løpet av helgen.
Vi startet med velkomstcup på fredag
kveld, og det meldte seg 7 jenter og 19
gutter. Dette ble til 13 trukket-par som
gledet seg til å spille. Vi hadde bestemt
oss for å forsøke å kjøre cup med looser bracket, noe som alle deltakerne
likte, da man med dette ville få minst
to kamper hver. Dette startet bra, men
det viste seg etter hvert at det kom til å
ta tid, da vi hele tiden fikk for få dommere til å kjøre effektivt. Klokken ble
fire på natta da vi avsluttet! Vinnere
ble Kenneth Lyngstad, Marvin East
som spilte med Charlie Winger, King
Georg, mens Mai Britt Nilsen, Saga
DK og Kenneth Bråteng, Namsos, kom
på 2. plass.
ørdag morgen var det klart for
singelturnering, og vi hadde da registrert 63 påmeldte på herresiden,
men da sto det brått 4 til som ville spille. Vi hadde tenkt å kjøre innledende
puljer, men fant nå ut at vi måtte legge
om til Monrad. Da ble det 8 puljer
med 8 og 9 deltakere. På damesiden
hadde vi registrert 19 påmeldte på forhånd og fikk her 2 til, slik at vi kjørte 4
puljer med 5 og 6 deltakere. På herresiden gikk 4 videre fra hver pulje og på
damesiden gikk alle videre til cup.
Puljevinnere på herresiden ble Thor
Erik Oen / Dokka DC, Christian Johansen / Langevåg, Robert Hansen/
Langevåg, Rune David / King Georg,
Arnstein Lilleberg / Team Hamar, Ve-

L

gard Elvevoll / Lillehammer DC, Piotr
Krol / Golden Lion og Roar Sæther /
Glåmdal DC. På damesiden ble det
Tove Verket / Golden Lion, Monica
Martinsen / HDT, Mia Wattum/ Z-Bulls
og Joan Hatlestad / Toten DC som
vant.
I kvartfinalene slo Christian Johansen Rune Andersson, TTA , 3-0, Rune
David slo Robert Hansen 3-0, Vegard
Elvevoll slo Arnstein Lilleberg 3-1 og
Piotr Kroll slo Kenneth Bråteng 3-0. På
damesiden vant Tove Verket 3-2 over
Aina Irene Jansen, Langevåg; Monica
Martinsen vant 3-2 over Mia Wattum;
Marta Krol vant 3-0 over Hege Andersson, TTA, og Joan Hatlestad vant 3-0
over Linda Viken, Glåmdal. I semifinalene vant Rune 3-0 over Christian og
Piotr 3-1 over Vegard. Tove vant 3-0
over Monica og Martha 3-2 over Joan.
I herrefinalen vant Rune overlegent
4-0 over Piotr. Etter en bra kamp vant
Tove 4-2 over Marta.
Med seieren fikk Rune sitt første
napp i vandrepokalen, mens Tove tok
sitt 3. napp og fikk dermed vandrepokalen til odel og eie, med masse ”godt”
oppi!

Raskeste leg: Rune David 12 piler /
Tove Verket 16 piler.
Høyeste utgang: Monica Sagmoen,
DGA, 160p / Rune Andersen, HDT, klarte bare 151!!
øndag var det klart for par med 27
par i åpen klasse samt 6 damepar.
Innledende i åpen klasse kjørte vi 2
puljer med Monrad, derav 8 videre fra
hver pulje til cupen. Spiltes 1 pulje
Monrad i dameklassen og alle gikk videre til cup. Pulje 1 vant Rune David
som spilte sammen med Henrik Halsvik fra TTA, og Michael Lindstrøm /
Raymond Olsen, begge fra Fredrikstad, vant pulje 2. Inita Bite, King Georg,
spilte sammen med Therese Martinsen, DGA, og de vant damepuljen.
I kvartfinalene vant Rune / Henrik
3-2 over Inge Berglund / Ole Jan
Svendsrud, HDT; Bjørn Berg, Molde /
Terje Oseth, Lillehammer 3-1 over
Stein Lasse Isaksen / Kjell Børresen,
begge Marvin East; Robert Hansen,
Langevåg / Tove Verket, Golden Lion
vant 3-1 over Leif Inge Oen, ODT /
Thor Erik Oen, Dokka, og Geir Tollerud / Rune Andersson begge TTA, vant
3-2 over Michael og Raymond.

S
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I semifinalene vant Rune / Henrik 30 over Bjørn / Terje, og Geir/Rune vant
3-1 over Robert og Tove. På damesiden
vant Inita / Therese 3-1 over Mari Ann
Fjellås / Tanja Oseth, begge Lillehammer og Mia Wattum / Britt Karlsen, ZBulls vant 3-2 over Joan Hatlestad, Toten DC / Eva Jensen fra Fredrikstad.
Finalen åpen klasse ble vunnet av

Geir / Rune, 4-2 over Rune / Henrik,
og dameklassen vant Inita / Therese 43 over Mia /Britt.
eg vil med dette takke alle som var
med og gjorde dette til en hyggelig
helg med masse god dartsspilling. Betjeningen på Badeland Gjestegård fortjener også ros for sitt alltid gode hu-

J

mør og gode service. Jeg vil også takke
Saga DK som sto for banerigging samt
medlemmene i både Lillehammer og
Toten DC som hjalp til.
Vi sees på neste års Badeland Open.
(Vi skal da sørge for å reservere mange
rom for dartsspillere!!)
Roar Bustebakke, Toten DC

Badeland Open på Raufoss ligger i idyliske omgivelser. På solfylte dager trekker alle ut for å nyte det fine været

• ARCTIC LIGHT 2012 •

Merete Oppsanger og Lars Georg Storsletten fra Strængsprætten til topps!
For én som har deltatt i Arctic
Light flere ganger ”før i tida”, og
som har opplevd kanskje 70-75
glade spillere som koste seg midt i
Tromsø by, er det meget trist å lese
om kun 13 herrer og 2, (ja! kun to)
damer påmeldt i år. Den gangen
var det et skikkelig bragd å vinne
Arctic Light, og andre på et lavere
nivå var kjempestolte hvis de nådde kvartfinalen! Det var den gangen Irlands Geoff Wylie dukket opp
og var fotografert i en skikkelig
bjørneklem, et bilde som gikk verden rundt på forsiden av det da så
populære engelske dartsbladet
”Darts World”. Nok av mimring!
Anne

Bardufoss, 23. juni
Fredagens velkomstcup lokket til seg 7
deltagere, og Lars Georg Storsletten,
Strængsprætten, vant helgens første

oppgjør over Gunnar Johansen fra
samme klubb.
”The Grand Old Man” of Arctic Light,
Gunnar Johansen, Strængspretten DK,
(tidl. DK-135 før klubben ”døde bort”),
forteller at ”hele singleturneringa på
herrersida ble vel mer eller mindre en
kamp mellom Karasjok og Strængsprætten”! Kun Viggo Pedersen fra Lofoten brøt mønsteret, og det ble ingen
besøk fra sør i år.
Det ble mye bra spill, og Nils Johan
Kemi fra Karasjok DK kastet raskeste
leg med 2 x 13 piler og han også stod for
helgens høyeste utgang på 164. Nils Johan kom til finalen som han tapte for
Lars Georg Storsletten. 1.- og 3.-plassene gikk til Strængspretten og plassene
2 og 4 til Karasjok! Overalt ble det vel
Strængsprættengutta som trakk det
lengste strået – såvidt - over Karasjok?
Merete Oppsanger, Strængsprætten og

Anne Grete, Lofoten DK spilte mot
hverandre og det ble Merete som gikk
av med seieren! (Ingen noteringer).
et ble spilt åpen klasse i double,
og med så få deltakere ble klassen
avviklet allerede på lørdag kveld. For
3. gang i løpet av helgen stod Lars
Georg Storsletten øverst på listen, denne gangen sammen med Svein Ole
Rotli. Paret slo Gunnar Johansen / Gøran Lund, alle 4 fra Sprængsprætten
DK! Det ble 2. plass for tredje gang for
Gunnar, alle kamper tapt for Lars
Georg! 3.-4.-plassen gikk til hhv. Øistein Nilsen / Nils Johan Kemi, Kar., og
Per Gaup /Viggo Pedersen, Kar. / Lofoten. Nils H. Bær / Per I. Gaup fra Kar.
tok 5. og siste plassen.

D

”Takk til alle deltakere for en fin dartshelg, og velkommen tilbake til neste
år, med flere”!
Gunnar Johansen
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• GRIMSTAD OPEN 2012 •

Velfortjent seier til Rune David & Grimstads egen Siv Midtbø
Årets Grimstad Open ble spillt i
klubbens egne flotte lokaler som
tidligere, og på lørdagen kunne
Grimstad DC ønske velkommen til
82 spillere. Ålgård hadde med 8
nye spillere fra Fillipinene som det
var artig å stifte bekjentskap med.
Lørdagskvelden ble tilbrakt på terrassen hvor over 40 personer kunne kose seg i kveldssolen og nyte
grillmaten som Simon og Ole hadde tilberedt for sultne spillere.

v.
Elisabeth og Si

Siv og Rune.

10.-12. august 2012
Tekst og bilder: Frank Orre
Fredag var det 32 deltakere som ble
trukket sammen og utgjorde 16 par i
velkomstcupen.
Mange jevne kamper ble spilt , men
til slutt stod det mellom Therese /
Bjørn Helge (GDC / Prommens) mot
Tom Elling / Ronny (Ålgård / Willhelm
Tell). Vinnere til slutt ble Therese og
Bjørn Helge.

Det var artig å stifte bekjetskap med åtte
nye fillipinske spillere fra Ålgård DC.

Herrer (60 deltakere)
Hele 60 spillere skulle kjempe om førstepremien på kr 5000,- i herreklassen.
Det ble spilt mange jevne kamper i
puljene og det var hard konkurranse
om å komme seg til sluttspillet.
kvartfinalene møttes Rune David
(KG)/Robin L Eidet (WT), Audar Solberg (Søgne) /Jan Gunnar Lundemo (WT),
Ronny Kasin (WT) /Vidar Søderlind
(Oslo), Helge Verket (DGA)/Bjørn H Rostad (Prommens). Rune, Audar, Ronny
og Helge tok seg videre til semifinalene.
Semifinalen mellom Rune og Audar
ble en spennende affære hvor Rune til
slutt vant 4-3 over
Audar og Ronny var klar for finale.
Den andre semifinalen mellom Ronny
og Helge endte 4-2 til Ronny.
Finalen mellom Rune og Ronny ble
en god finale med nerver. Til slutt var
det Rune som kunne juble for finaleseier i Grimstad og førstepremie på kr
5000! Han vant 5-3 over Ronny.
Kampsnitt: Rune: 24.01 og Ronny: 24.32.

(WT) – Åse Finsådal (Søgne), Iselin
Hauen (X`n) – Kari Malmstrøm (Oslo) og
Tove Verket (GL) – Lisbeth Hauen (X`n).
De som tok seg videre og møtes i semifinale var Siv som møtte Iselin, og
Elisabeth som møtte Tove.
Semifinalene ble jevne kamper som
begge endte med 3-2 seire til hhv. Siv
og Elisabeth.
I et rent Agderoppgjør var det til
slutt Siv som kunne juble etter å ha
vunnet 4-2 over Elisabeth i finalen!

Damer (22 deltakere)
I dameklassen var det juniorspiller
Iselin Hauen som gjorde en kjempeinnsats ved å nedkjempe rutinerte
Tone E. Wagner. Iselin kjempet seg sågar helt til semifinale.
Kvartfinalene: Siv Midtbø (GDC) –
Mona Smith (GDC), Elisabeth Eidet

Herrer (41 deltakere)
Her skulle det vise seg at Robert Hansen ville ha revansje for en litt, til ham
å være, dårlig lørdag hvor han røk ut i
første cupkamp.
Semifinale: Audar Solberg (Søgne)
mot Vidar Søderlind (Oslo) og Robert
Hansen mot Ronny Kasin (WT)

I

Søndagen var det duket for 301,
dobbel inn dobbel ut! Populært!

Det ble Audar og Robert som tok seg
til finalen hvor Robert spilte stødig og
vant hele 5-1 over Audar.
Kampsnitt: Robert: 21.26 og Audar: 17.03
Damer (11 deltakere)
I dameklassen møttes Tove Verket
(GL) – Therese Tverå (GDC) i den ene
semifinalen og i den andre semifinalen
møtte Tone E Wagner (Arendal) – Ane
Sørlund (Oslo).
Tove og Tone tok seg greit til finalen
som skulle vise seg å bli hard batalje
hvor Tove til slutt vant 4-3 over Tone.
ledelig var det at juryen bestående av Frode Kristensen, Jostein
Oldret og Eva Jensen ikke fikk noen
arbeidsoppgaver å jobbe med under
hele helgen.
Grimstad DC vil takke alle som tok
turen til Grimstad og Grimstad Open
og håper alle hadde en fin helg hos
oss.

G
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• KLUBBEN OPEN 2012 •

Velfortjent seier til RUNE
som spilte glimrende darts
95 herrer og 38 damer deltok i
årets Klubben Open, en rolig og populær turnering som er kun for
MORO, ikke prestisje som på lørdagen! Også bra oppvarming før
helgens siste utfordring – Triplemix. Veldig hyggelig at hotellet
sponser darts på denne måten, år
inn og år ut! Det er bestandig populært å reise til Tønsberg og ”vårt
hotell”, liksom! Vi takker hotelpersonalet for god service.
Tekst: Anne Hoff
Bilde: Inita Bite
I Dameklassen hopper vi rett til kvartfinalen hvor Marta Krol, GL, Tanja Furberg Oseth, LH, Monica Martinsen, GLA,
og Mona Smith, GR, tapte for hhv. Rachna David, KG, Tove Verket, GL, Iselin

OG RACHNA

Hauen, Xn junior, og Lisbeth Hauen, Xn.
Semifinalene vet vi lite om annet
enn at det ble Rachna og Tove som
møttes i finalen etter å ha vunnet semien over hhv. Iselin og mor Lisbeth!!
Finalen ble enveiskjørt av Rachna som
til slutt vant 4-0 over Tove, med snitt
på 20.24 mot Toves 15.34, og med leg
på 27, 22, og 2 x 25 piler.
Herreklassen går vi også rett til kvartfinalen der Audar Solberg, SØ, tapte
for Rune David, KG. Stein Erik Myre,
SØ, tapte for Kenneth Bråteng, NA. Cor
Dekker, City, tapte for Svein Arvid Nygård, KH, og Jacques Langston, ODT,
tapte for Vegar Elvevoll, LH.
Rune
vant sin semifinalen mot
Svein Arvid og Kenneth slo Vegar i den
andre semien. Kenneth gjorde det han
kunne for å henge med Rune i finalen,

I

men det var ikke så lett og det ble 1-4
tap for Kenneth. I leget som han vant,
hadde Rune kjørt seg fast på D1! Det
vet vi andre alt om! Rune hadde bra
snitt på 27.51 mot Kenneths 20.74, og
leg på 16, 17, 14 og 20 piler.

• LILLEHAMMER OPEN 2012 •

Tove Verket & Rune David suverene!
Lillehammer Open 2012 ble avviklet på Microbryggeriet på 1.-2. september med totalt 33 deltakere.
Klubben hadde vel ønsket seg
flere, men turneringer florerer
overalt om høsten og NM venter
tur! Ikke alle kan rekke alt!
Tekst: Anne Hoff
HERRESINGLE, 26 DELT.
Det er alltid godt med noteringer på
puljearkene! Denne gangen var Robert
Hansen, LV, ”stjernen” med legdiff. på
15-0, raske leg på 14 piler og utgang på
121. Mikael Lindström , FR, slo ham
med 13 piler og 153-utgang, men dessverre han tapte 5 leg! Notert 108-utg.
for Kai Aspebakken, LH, og 16 piler på
Kenneth Lyngstad, ME.
lle gikk videre til cupspillet. Robert
H. fortsatte ferden mot finalen ved
å vinne 3-0 over Stein Lasse Isaksen i
8.delsfinalen., 3-2 over Vidar Söderlind
i kvartfinalen og 4-2 over Henrik Halsvik i semien. Finalen ble noe annet!
Rune David vant både 8.dels- og kvartfinalen 3-0 over hhv. Jostein Oldret,
NID, og Morten Weberg, Lof. og slo Mikael Lindstrøm 4-0 i semien. Ellers i
kvarten hadde Mikael slått ut Jacques
Langston, ODT, 3-1 og Henrik vant 3-0

A

over Kai Aspebakken.
Finalen ble et skikkelig spennende
oppgjør mellom to av Norges beste
spillere, Rune David og Robert Hansen, LV. Rune tok 1. leg og Robert H.
rettet fort opp til en 2-1 ledelse. Rune
slo tilbake og stillingen ble 4-2 til ham.
Robert fulgte med og det ble 4-3! Spennende! Begge ville så gjerne vinne! Det
ble Rune som trakk det lengste strået.
Han avsluttet med 18 piler og vant
dermed 5-3! Rune oppnådde et meget
bra snitt på 30.36 mot Roberts 27.73.
Han hadde leg på 18, 12, 15, 15, og 18
piler og Robert 21, 15, og 15 piler. En
fin kamp å følge med på!
R.leg: Rune David
12 piler
Mikael Lindstrøm
13 piler
H.utg: Jostein Oldret,
153.
DAMESINGLE, 7 DELT.
Monica Martinsen, Glaam., kom best
fra puljespillet med resultatet på 9-1 i
legdiff. Det ble notert utgang på 73 til
Ane Sørlund som viste seg å bli helgens høyeste i dameklassen, og 68 for
Kari Malmstrøm, ODT. Monica fikk
raskeste leg på 25 p.
Cupen begynte med kvartfinalen
hvor Tove Verket, GL, vant 3-2 over
Tove Gjersrud. Kari vant 3-0 over Ane,
Tanje Oseth 3-2 over Mari Ann Fjellås,
begge LH. (kun 7 delt. 3 kvartfinaler)

Tove fortsatte med sitt gode spill og
feiet Kari av banen 3-0 i semien! Monica
M. vant den andre semien 3-1 over Tanja.
Tove var umulig å slå i Lillehammer!
4-1 over Monica M. i finalen, men
kampen var ikke representativ for hva
disse damene kan, med laaange leg!!
Doublene ville ikke på plass! Litt bergog dalbane – f.eks. Tove som kastet 7,
25, (135), (117), 30, 25!! Sorry Tove!
Men morsomt for andre! Vi har alle
opplevd det samme!
R. leg: Tove V.
19 piler
H.utg: Ane Sørlund
73
PAR-ÅPEN, 16 PAR,
Ingen noteringer i puljespillet. 3 av 4
puljer vant 3-0 og alle 3 kom til semifinalen.
Henrik Halsvik / Rune David gikk
videre til finalen på bekostning av Jostein Oldret / Terje Oseth og Vidar Söderlind / Jacques Langston slo Mikael
Lindström / Leif Inge Oen i den andre
semien.
Finalen ble enveiskjørt av Vidar /
Jacques som vant 4-1 over Henrik /
Rune, men raskeste leg på 15 piler
gikk til Henrik og Rune!
Under NM spurte Anne flere hvordan
det hadde vært i Lillehammer! Svaret
var: ”HELT TOPPERS”!
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Ra ch n a
v er den r u n dt

RACHNA DAVID
slo Englands ”Golden
Girl” i British Classic!
Juni og juli har vært en travel tid for Rachna som har
deltatt i 3 av Englands mest
prestisjefulle turneringer.
England Open som foregikk
i Selsy og England Masters
og British Classic som ble
spilt på samme helg på Rinoh Arena i Birmingham.
England Open 22.-24. juni.
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På fredag spiltes noe som heter ”Ladies` Friday Single”. Rachna kjempet seg
til finalen mot en av Canadas toppspillere, Cindy Pardy og vant 3-1. Den
mest minnerike kampen på veien var
mot Julia Gore, Wales. Damene tok
hvert sitt leg til 2-2 . Rachna med
12,15 og 18 piler og Cindy med 2 x 14
piler!
På lørdag spiltes selve England
Open. Rachna skriver; ”Allerede i min
2. kamp ble jeg, som nordisk mester,
beæret med tv-lane, som betyr at det
ble vist en ”live” kamp på TV før cupen”!
Nok en gang møttes Rachna og Canadas Cindy, men denne gangen ble
det Rachna som tapte, 1-3. Hun var
fornøyd med scoringene, scoret best
hele veien, men doublene ”ville kun
kvile seg på strengene og ville ikkje
inn! Et mareritt som skjer i blant for
oss alle, dessverre”, skriver Rachna!
British Classic &
England Masters, 14.-15.juli.
Lørdag ble det British Classic og Rachna klarte seg bra til puljefinalen! Ingen
andre enn Englands ”Golden Girl”,
Trina Gulliver stod og ventet! ”Må inn
med full kons.” skriver Rachna, og tok
1. leg på 12 piler! Da stillingen var 2-2,
avsluttet Rachna kampen med 106-utgang. (T20, 10, D18) og seieren var
hennes, 3-2 med snitt på 28.76!! Rachna skriver ”Først da jeg hadde vunnet
og så rundt meg, forstod jeg kor mange
folk som hadde samlet seg for å se
kampen. Eg hørte berre ”come on, Trina” heile veien!”
Rachna fortsatte sitt gode spill i
kvartfinalen mot Russiske Anastasia
Dobromyslova. Da stillingen var 2-2 (!)
stod Rachna med 76 igjen og Anastasia
180. Rachna ”brente” 7 matchpiler,
mens motstanderen kom rolig ned og
tok siste double og Rachna tapte 2-3.
”Tough luck” sa Anastasia...
I England Masters på søndag tapte
Rachna puljefinalen, atter en gang for
Anastasia..
Rachna sier selv: ”jeg hadde ingen
energi”!
Rachna spilte double sammen med
engelske Jane McKullan. Dessverre
tapte de i første kamp for Trina Gulliver og Lisa Ashton. De var nede på utgang samtidig, men Rachna og Jane
fikk ikke satt doublene tidsnok.
SWEDISH OPEN, 24.-26. august
Trina Gulliver & Garry Thompson best!
Fine 5. plasser til både
Rachna David & Robert Wagner

Rachna syntes Swedish Open var en
”veldig hyggelig turnering med egen atmosfære!” En fin gjeng på totalt 10 nordmenn fant veien til Sverige denne gangen. Kun Rachna og Robert er å finne
blant de første 16, men allikevel var det
en god del bra spill fra de norske.

3. plass til Rachna og Maret Liiri fra
Finland.
redag spiltes det en ”Friendly
Match” mellom Sverige og Danmark. Ellers spiltes Blind Draw, Old
Boys og Mix for alle andre. Rachna
spilte Blind Draw sammen med en
svenske, Barney. Bra spill, men de tapte kvarten for 2 svenske herrer som
vant til slutt.
I Mix spilte Rachna sammen med
svensken Johan Engstrõm, ”Vi spilte
suverent sammen og slo mange gode
par på vår vei”, skriver Rachna, ”men i
semien mot Deta Hedman og Alan
Norris stoppet dessverre pilene ved
doublestrengen! Alle var preget av at
klokken nærmet seg 02!”

F

ørdag og single. Endel topp damespillere var misfornøyde med trekning/seeding, ellers gikk det sin vante gang. Det ble spilt 501, best av 7 leg.
Rachna vant alle kampene sine 4-0.
Hun også stod for helgens høyeste utgang på 160! Greit helt til kvartfinalen
der hun kom til kort mot Trina Gulliver som tok revansje for tapet i England! Trina spilte bra med utganger på
mellom 15 og 20 piler.Videre gikk hun
til topps etter seier over Lorraine Farlam, Eng., i semien og Tamara Schuur,
Ned, i finalen. Det var 10 år siden sist
Trina vant Swedish Open!!

L
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øndag var det par, og Rachna spilte
sammen med Maret Liiri, Fin. De
spilte bra sammen. F.eks, med 14-pilers
leg og et leg da Rachna kastet 2 x 140
fortløpende og tok utgangen på 80.
Kvartfinalen ble en tøff kamp mot
Sveriges landslagsspillere Maud Jansson / Kristin Bomander. (eks.: Sluttet
med ett bra leg, der Rachna la igjen 40
/ makker bommet og la igjen 26: ”Fienden” bommet på D20 og Rachna tok
D13!).
Semifinalen mot Deta Hedman og
Lorraine Farlam var for tøff, og det ble
dette paret som vant finalen over Tamara Schuur, Ned., og Snezana Veljkovic, Sve.

S

lutselig oppdaget vi navnet Robert
Wagner på femte plass og var raskt
på telefonen til ham! Jada! Han tapte
kvartfinalen i single for Englands Garry Thompson som gikk til topps. Ikke
nok med det: ”Jeg vant ”Old Boys” på
fredag! Du vet jeg er gammel nok til
det nå”, sier Robert! ”Ja! Jeg spilte også
Mixpar sammen med en finsk dame,
Janni! Vi spilte bra sammen og slo
Deta Hedman og Alan Norris i finalen!
Hurra for det.. Jo! En liten ting til, jeg
er litt kry av å ha slått BDOs 3. seedede, Jan Dekke , Ned.” humret Robert!

P

ANTWERPEN OPEN 2012,
14.-16. sept.
RACHNA IMPONERE IGJEN!
2. plass i single
1. plass i par med Anneke Kuijten,
Nederland
Rachna er en tøff dame! Hun møtte
opp i Belgia med NM Mix, Par og Triple friskt i minne, ”men utover det var
det svært lite som var friskt med meg”
skriver hun!! Slet med sykdom, men
allikevel erobret hun én 1. plass og én

Ti norske spillere representerte Norge i Sweedish Open. Her er åtte av dem samlet.
Fra venstre: Torkjell Haustveit, Tommy Hansen, Rachna David, Robert Wagner, Piotr Krol, Marta Krol, Ole Marius Hansen og Bjørn Sjølstad. Stig Jarle Knudsen og
Vidar Nylund måtte reise før bildet ble tatt.
2. plass i Antwerpen Open!
ørdag spiltes par, 5 / 701, der Rachna spilte sammen Anneke Kuijten,
Ned., for første gang. Det gikk greit,
men med en del 3-2 kamper underveis. I semifinalen ventet Tamara Shuur og Sharon Prins, et par ”som ansees
for et av de sterkeste parene og som
vant blant annet Belgia Open 2012”.
Kampen gikk slik: 1. leg: Rachna legger igjen 40 / makker går ut på 1. pil 2.
leg: Motstandere har 40 i rest / Rachna
gikk ut på 85. 3.leg: Rachna / Anneke
”pulveriserte”!!
4. leg: De andre la igjen 58 etterat
Anneke bommet på D16, D8 og D4.
Rachna tok D4 med 3. pil! Yipeee! 3-1
til Anneke / Rachna!
I finalen på scenen ble Brigitte Philtjens / Cindy Simons, Bel., fullstendig
overkjørt av Anneke / Rachna som
vant 4-1! Det belgiske paret hadde tidligere slått Irina Armstrong / Heike
Jenkins, Rus./ Tysk., 3-0 i semien.

L

å til søndag og Ladies Single, best
av 5 / 501 i kvartfinalen, 7 / 501 i semien og 3 sett 5 / 501 i
finalen. Og hvordan
er det med helsa?
Med Rachnas egne
ord : ”Eg speler bedre og bedre for kvar
kamp! Helsa minker
og minker”!! I semien møtte Rachna Julie Gore, Wales, seedet som nr. 6 i ver-

den. Rachna skriver at hun konsentrerte seg på hver pil og følte at hun
spilte bra... og plutselig var matchpilen satt og 5-0 over Julie Gore var et
faktum!
Rachna nektet å trekke seg til tross
for at hun fikk ekstra tid mellom kampene fordi hun var såpass dårlig. ”Tok
utfordringen på strak arm og ville
ikkje trekke meg!!”
Atter en gang stod hun ovenfor
Russlands Anastasia Dobromyslova i
en finale! Rachna tapte 0-2 i sett ( 3-1,
3-2) med snitt på h.h.v. 26.88 og
24.53. I 2011 tapte Anastasia samme
finale for nederlandske Fransesca Hoenselaar.
et er hyggelig for oss her hjemme
å kunne følge med Rachnas
”eventyr” ute i Europas dartsverden! Å
sende tilbakemeldinger / bilder til redaksjonen er blitt en meget hyggelig
og givende vane fra Rachnas side! Vi
takker inderlig for det!

D

S

Rachna & Anneke Kuijten, Nederland
nr. 1 i par

Rachna i godt selskap. F.v.: Julie, Anastasia, Rachna og Irina.
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Madelen og Ramona.

e:
ub. Fra venstr
Lom Dartscl
!
la
O
og
Pascal, Håkan

Vinner av pa
r: Pascal og
Håkon.

JUNIOR-NM 2012
Mina Iselin
Kjeserud. Dyp
konsentrasjon
ble belønnet
med en
double!

Europe Cup Youth

En fornøyd g
jeng tar
farvel med B
elgia!

Bak fra venstre: Thorstein Lyseng, Mats Haugen,
Ole Christian Handelsby, Thomas Liom, President
Roar Bustebakke og Terje Oseth. Foran fra venstre: Mona Smith Niane, Cathrine Vigsnes med
lille Victor og juniorlandslagssjef Tove Snerten.
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• EUROPA CUP YOUTH 19.-22. juni 2012 •

Cathrine, Mona, Ole Christian, Mads, Thorstein & Thomas:

Darts-Norge er stolt av dere!
Det var noen unge, spente juniorer
som dro nedover til Belgia for å delta
i årets Europe Cup Youth: 2 jenter og
4 gutter. Spente var også både lagledere og supportere! Til sammen var
vi 20 stk., og vi hadde noen kjempefine dager på Ramada Hotel i Antwerpen. I år hadde vi også med oss
en ”liten, levende maskott”, lille Victor fra Grimstad på 7. mnd! Han stilte opp i ”body” med norske farger!

spontant, ”Å, jeg gleder meg til å se
ham om 2 år!” Noe å ta med seg videre
Ole Christian, selv om du var skuffet
der og da!
Hos Mads Haugen var det mer nerver, men du spilte bra Mads!
Thorstein skulle nå kjempe mot en
tysker i neste kamp. Tyskeren ble for
sterk og Thorstein tapte 0-3. Godt
kjempa, Thorstein. Du var med blant
de 32 beste!!

Tektst: Tove Snerten
Bilder: Geir Cawley

GUTTEPAR:
Ole Christian
og
M a d s
møtte et
svensk
par i første runde.(Både i
single
og
par spilles det
ren Cup). Guttene
spilte igjen veldig bra,
men ”søta bror” ble for sterke og vant
knepent 3-2.
Thomas og Thorstein derimot vant
sin første kamp 3-0 med meget godt
spill, men tapte så 2. kamp 1-3 for Belgia.

Torsdag kveld gikk
med til å bli kjent på
hotellet og med spillelokalet. Deretter
tidlig i seng, frokost
kl.07.00 på fredag! Så
var det å gjøre seg klar
til innmarsj, offisielle bilder og spilling.
LAG: Guttene gikk rett til lagspill,
mens jentene spilte single puljer. Jeg
må nevne Ole Christian Handelsby,
(yngstemann på 12 år), og Mads Haugen som spilte fantastisk bra i sine leg.
Norge lå under, men de klarte å vinne
sine leg slik at vi lå likt igjen! Dessverre gikk Sverige av med seieren. Men
det å se gløden og ”killer-blikket” hos
alle guttene var utrolig. Første kamp
noensinne i store turneringer for alle
fire! Til tross for meget bra spilling,
gikk dessverre ikke guttene videre til
cup.
GUTTESINGLE: Thorstein Lyseng
møtte en fra Irland i sin første kamp
og vant 3-1.
Thomas Liom tapte dessverre sin
kamp mot en fra Russland. Surt å tape
når man leder kampen skikkelig, slik
som Thomas gjorde! Han hadde kjempescore hele veien, men når ikke doublen sitter, er man sjanseløs! Godt jobba, Thomas!!
Ole Christian spilte sin, inntil nå,
”livs kamp” mot en av Nederlands beste spillere. Han var på utgang i alle leg,
men dessverre satt utgangene først hos
nederlenderen. Den nederlandske presidenten sto og så på kampen, og han
ble kjempeimponert over spillingen til
Ole Christian. Spurte om alder og da
han fikk høre alderen, kom det bare

JENTESINGLE: Cathrine ble nr 2 i
sin pulje og gikk dermed videre til
cup. Men Mona Smith Niane gikk
dessverre ikke videre. Kanskje nybegynnernerver, noe som er helt forståelig i den første store turnering for
Mona. Men det tok Mona igjen i parturneringen!
Cathrine kom i år som i fjor til kvartfinalen, som hun dessverre tapte. Cathrine hadde flere slitekamper i denne
singleturneringen. Godt gjort å slite
seg til kvartfinalen, Cathrine, når ikke
alt sitter som det skal!
JENTEPAR: Da jentene skulle starte
parturneringen, var de veldig klare,
nok er nok - og nå kjører vi på! De spilte i pulje med 7 par, så det ble mange
kamper. Det var tydelig at nervene til
Mona nå var borte. Doublene satt som
et skudd, og jentene gikk videre til
cup! De slo mange sterke lag i pulja,
(Irland, Tyrkia og Wales). Jentene spilte seg fram til kvartfinalen. Under
flere av kampene hørte vi fra Cathrine: ”du er dr… god, Mona. Come on!”.

Igjen, som hos gutta, var det ”søta
bror” de skulle møte! Dessverre ble de
for sterke og vant 3-1. Kvartfinaletap
igjen. Jentene var tross alt fornøyd
med sin spilling. Mona gjorde en kjempejobb!! Monas reaksjon var :”dette vil
jeg være med på neste år, så nå blir det
mye trening”. Kjempebra innstilling etter tap!
En lang og spennende dag var over.
Slitne juniorer, slitne lagledere og supportere. Tid for å slappe litt av.
ørdag var det duket for scenespill.
Skal si at juniorene våre fulgte med
på hver pil, noe å lære der også!
Avslutningen av turneringen og
igjen opp på scenen til bilder og vinking. Denne gangen var vår ”maskot”,
Victor, med opp på scenen til ellevill
jubel fra alle. Supportene våre stilte
opp med norske flagg og gode gamle
kubjeller!
Deretter var det å løpe opp igjen,
skifte og løpe ned til bankett og premieutdeling. Etter bankett var det duket
for diskotek for alle. Der må jeg si at
det var det de unge, spesielt jentene,
som var interessert. Vi ”gamle” holdt
oss til et litt roligere område!
Jeg må også få berømme det Belgiske Dartsforbundet. De gjorde en utrolig bra jobb. Alt foregikk på avtalt tidspunkt, ingen forsinkelser og smilende
representanter hele tiden.

L

il slutt må jeg først få takke selve
juniorene for noen spennende dager. Dessuten takk til alle supporterne
som løp rundt for å prøve å se mest
mulig av alle kampene juniorene spilte, for så å komme til oss ledere for å
fortelle stillingene i kampene underveis. Tusen takk skal dere ha!! Og til
dere, Roar og Terje, det var utrolig godt
å ha dere med!!!

T

Resultatene så slik ut til slutt:
5.-8. singleplass på Cathrine. 5.-8. plass
par jenter. 6. plass til jentene totalt.
16-delsplass til Thorstein. 12. plass
til guttene totalt. Det må vi si oss veldig fornøyd med.
Guttene våre er unge, talentfulle
gutter. Alder fra 12-16 år og førstereisgutter alle 4.
(Bilde side 13)
Tove
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• TROMSØ OPEN 2012 •

Kelly’s Helter var nok en gang klar
for Tromsø Open. Mange søringer
hadde tatt turen opp til Tromsø,
og været var på arrangørens side
hele helgen.

med 3-0 i begge kampene. Finalen
vant Veronica / Rita med 4-2. Snitt Veronica /Rita 15,29 og Tanja / Mari Ann
13,07
Kelly’s Helter takker alle frammøtte
og håper alle kom seg vel hjem. Mye
latter gjennom hele helgen.

Tekst: Svein A Nygård
Bilder: Svein A Nygård
Fredagen startet som vanlig med velkomstcup, der det var påmeldt 28 personer til en trukkett dobbel. Vinneren
ble Frank Orre / Kjetil Edvardsen som
vant 3-2 over Vegar Elvevoll / Veronica
Simonsen. 3.- 4. plass gikk til Kai Aspebakken / Lars Georg Storsletten og
Ronny Kasin / Tanja Oseth.
ørdag var det totalt 24 herrer fordelt i 4 puljer og 10 damer fordelt
på 2 puljer.
Mange tøffe puljer på herresiden,
der det var kniving om å vinne puljen.
Kun én av de seedete spillerne vant
ikke sin pulje. Dette gjorde at veien til
finalen ble tøff.
Kvartfinalene ble slik: Mikael Lindstrøm / Kjetil Edvardsen, Frank Orre /
Jostein Oldret, Gunnar Johansen / Nils
Johan Kemi og Vegar Elvevoll / Frode
Røstad. Mikael, Frank, Nils Johan og
Vegar vant sine respektive kvartfinaler
og var dermed klare for semifinalene.
Mikael og Nils Johan Mikael gikk videre til finalen etter 4-1 og 4-2 seire
over hhv. Frank og Vegar
Finalen ble tett, der Nils Johan trakk
det lengste strået og vant 5-3. Snitt
Nils Johan 18,18 og Mikael 18,15 Gratulerer til dem begge!

L

å damesiden var det ikke noen
overraskelser i puljene. Semifinalene ble slik.: Veronica Simonsen mot
Rita Elin Beck Hauglid og Karin Mikalsen mot Oddny Johansen. Veronica
gikk til finalen med 3-1 seier og Karin
ble finalemotstander, (resultatet i semien er ukjent). Veronica vinner finalen lett 4-0. Snitt for Veronica 16,56 og
Karin 13,52

P

øndag viste Tromsø seg fra den vante siden med snø og sur vind, men
alle deltagerne var som vanlig i godt
humør.

S

pen dobbel med 10 par i en Monradpulje der følgende par gikk til
semifinalen: Vegar / Stig Jarle mot Lars
Georg / Frode og Jostein / Nils Johan
mot Svein / Terje O. Det blei Lars
Georg / Frode mot Jostein / Nils Johan
i finalen, der Jostein /Nils Johan vant
med 4-1. Snitt Jostein / Nils Johan

Å

Vinnerne i single Veronica og Nils Johan.
21,80 og Lars Georg / Frode 22,93.
Bra!
dobbel damer, kjempet 5 par om finaleplassen. Semifinaler. Veronica /
Rita mot Oddny / Karin og Kristin /
Randi mot Tanja / Mari Ann. Veronica
/Rita og Tanja / Mari Ann til finalen

I

Finalistene i single. Fra venstre: Karin,
Veronica, Nils Johan og Mikael.

En juniors mening!
Vel, nå har jeg spilt darts i 3 år. Darts har for
meg ikke bare vært en hobby, men det har
også blitt en del av den jeg er. Jeg reiser mye,
trener mye og ofrer mye for darts, og det vet
jeg mange andre også gjør! Darts har gitt meg
venner, bekjente og minner jeg aldri kommer
til å glemme. Darts har også gitt meg en følelse
av det å være god i noe.
For oss som ikke er atletiske, og rett og slett
ikke bryr oss om andre sporter, er darts en
kjempemulighet! Darts er heller ingen medfødt egenskap, noe som betyr at alle kan bli
gode. En hver idrettsjunior danner ett forbilde.
Slik er det også med darts. Har du noengang
tenkt på det at kanskje du, er ett forbile til
noen? Vel, det kan hende! Jeg har hatt mine
forbilder, og den dama er det fremdeles! Det å
se henne spille, gir meg inspirasjon og lysten
til å fortsette med det vi ”dartere” kan best.
Det jeg vet helt sikkert, er at vi juniorer er framtiden i darts. Det er vi som skal kjempe videre
og gå over i seniorklassen og gi veteranene noen
gode og harde kamper! Jeg tror det er sunt å begynne å spille som junior og ikke begynne rett
inn i seniorrekkene.Vi lærer noe som kan komme veldig godt med i framtiden. Nemlig det å
spille uten å røre en dråpe alkohol! Og den dagen, når darts går inn i Norges idrettsforbund
og alkohol blir ulovlig, er det vi som stiller sterkest! Tenk hvor gøy det hadde vært å prøvd ut
et alkoholfritt arrangement!
Cathrine Vigsnes Bjørnestøl

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

255,

- inkl. mva.
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daRts utkommer 4 ganger i året.
2 utgaver som nettutgave og
2 utgaver som blad i posten!

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.

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

