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DEADLINE

Påskeharen banker på døren! Solen
skinner og himmelen er blå! Alt for å
minne oss om at sommeren er like rundt
hjørnet! Vi gleder oss allesammen.
Flere prestisjefyllte turneringer er allerede
historie, f.eks.Elitecup og NM Single / Lag
som er de største, 2 NC-er, Juniortreff 1 og
årets første openturnering som ble spilt sist helg i Dokka. Det står en
hel rekke dartshelger foran oss, spredt ut over hele landet! Alle kan kan
rekke å spille i en eller annen Norgescup hvis de virkelig har lyst. Anne
minner om det eneste året NDF prøvde med 12 NC-er i løpet av ett år.
Året var 1986 og jeg var faktisk med på alle 12! Det ble en topp opplevelse for henne, som hun aldri kommer til å glemt. Ikke minst fordi
alle deltagelsene bl.a. resulterte i å få mange og kjære dartsvenner over
hele Norge!
Norge fortsetter å slåss i utlandet, og Rachna David har allerede spilt
sin første store turnering i Nederland, med gode resultater. Det er bra
for norsk darts at en av våre ligger høyt oppe på BDO-rankinglisten...
(en liten stund figurerte hun som nr. 2!). Det finnes flere og flere nordmenn som spanderer på seg en dartshelg utenlands sammen med dartsvenner. Det hadde vært moro for alle her hjemme å kunne lese litt om
disse opplevelsene. Ikke glem ”daRts” når dere er i utlandet!
Vi har et lite problem som berører alle som dømmer, uansett type
kamp! Det kan være en ”vanlig” klubbkveld eller et NM, det er alltid
greit å kunne finne frem til pilsnitt, antall piler, utganger osv. Vi trygler
alle klubbene om å holde en aldri så liten, men hyperviktig, opplæring
i dømming. Primært er det viktig at alle forstår hvorfor det er så viktig
å vite alle detaljene og hvordan de brukes!
Før neste utsendelse av daRts er NDF Forbundsting 2013 avviklet, noe som involverer
en del nye ansikter! Vi ønsker alle i det nye
styret lykke til med arbeidet.
Til spillerne: STÅ PÅ & LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen Redaksjonen
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Kan noen hjelpe oss?
Vi har samlet alle daRts-utgivelsene siden starten i 1992.
Bortsett fra tre utgivelser: 3/4-2008 og 2 & 4 1995
Kan noen hjelpe oss med å gjøre vår samling komplett?
Vi skulle bli veldig glade!
Ta kontakt på tlf. 984 76 107 eller send bladene til:
Anne Hoff, Vestre Almelien 28, 1358 Jar
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Framstadvn. 30
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Mobil: 91 38 70 24
rbusteba@online.no

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
monica@darts.no

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@darts.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
hege@darts.no

Vis hensyn for
hverandre!
Husk
«FAIR PLAY»!
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Presidenten har ordet
Jeg vil starte med å gratulere Norgesmestrene i lag og singel 2013.
NM i single og for lag 2013 ble en
fin turnering med god stemning og
bra deltakelse.
Jeg vil takke hotellet for
god service der alle som
jobbet var blide og
imøtekommende.
Retter også en stor
takk til OØDK
v/George Carlsen
som var teknisk arrangør, Frank Orre
for en meget god
speakerjobb under finalespillet og Monica
Dahl Sagmoen for en
kjempejobb med føring av
resultater og streaming til
nett. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger underveis.

noen oppfordringer til alle dartsspillere i Norge.
Jeg ber med dette om at hele dartsNorge støtter opp og hjelper til med
alt som trengs for at vi som forbund skal fungere på best mulig måte. Dersom alle bidrar
med litt, så vil vi vokse
både i antall og kvalitet.
Still opp på forbundsting og kretsledermøter
og bidra til å utvikle
norsk darts.
Bidra med løsninger
og hjelp i stedet for å
kritisere og klage.
Da jeg nå ved forbundstinget går av som president,
vil jeg få takke det sittende styret
samt alle andre som har bidratt med
hjelp og bistand dette året. Jeg ønsker
det nye styret lykke til med jobben.

Vi nærmer oss raskt forbundstinget
2013 og jeg har lyst til å komme med

Roar Bustebakke

Rachna nr. 4 i årets Mariflex Open
90 damer deltok i
årets Mariflex
Open. I fjor havnet
Rachna på 9. plass,
så årets resultat var
desidert en forbedring! Dette var
hennes første utenlandske kamp i år
og hun var litt
spent. Semifinale
plass var et gledelig
resultat.
Det spiltes par på første
dagen, der Rachna spilte
sammen med Finlands
Lumi Silvan. De tapte 9.
plass for Englands Deta
Hedman / Fallon Sherrock.
I single ble det en meget tøff
første kamp med masse
bommerter på double, ellers
mye høye score! Rachna
vant kampen 3-2 til slutt.
2. kamp 3-1; 3. kamp 4-2
mot Nederlands Tamara
Schuur.

Rachna slår av en prat med Nederlands legende Barney
Barneveld under Mariflex Open.
Kvartfinalen endte med
4-0-seier over Rachnas tidligere makker, Aileen de
Graaf fra Nederland.
urneringen sluttet for
Rachnas vedkommende
i semifinalen. 3-5 mot engelske Rachel Brooks. Rachna skriver at ”det var ikke
den beste spelte kamp fra

T

begge vår sin side, men ho
trakk det lengste strået”!≈
achna ikke ”over the
moon” med resultatet… men ja, fornøyd!

R

En bra start på 2013 synes vi som følger med på
ferden!
Rachna/Anne
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FRANK ULSETH & RACHNA DAVID

Norgesmestere for aller første gang!
Litt i underkant av 200
dartsspillere fant veien til
Sarpsborg, helgen 8.-10.
mars, for å prøve lykken i
årets NM Single og Lag.
Spenningen lå i luften!
Hotellet ønsket oss velkommen og alle virket fornøyde.
Synd å notere at antall påmeldte damer var svært
mange færre enn i fjor,
mens antall herrer var
mer som vanlig.

Rachna jubler som «førstegangs» Norgesmester! Lill Solfrid kjempe glad
for sølv!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David og Geir Holmen
En Velkomstcup med 78 seierstørste
påmeldte ble avviklet fredag kveld!
Mange å holde styr på, men det gikk
utrolig bra. For aller første gang ble
det utlevert dommerark fra en Velkomstfinale! Det ble et meget godt
spilt kamp som Stig Jarle Knudsen, LH
/ Jørn Monsen, ME, tapte 3-4 for Jostein Oldret, Nid. / Stig Gøran Bakken,
NA. Pilsnitt for vinnerene 20.98 mot
Stig Jarle / Jørn’s 19.13.
3.-4. plassene gikk til Rune David,
ODT / Jeanette Alviniussen, Sfjord,
som tapte for Jostein / Stig Gøran og
Per Jan Fagermo, NA, / Ken Adolfsen,
KO, som tapte for Stig Jarle / Jørn.

HERRESINGLE, 155 DELT.
Det er umulig å få med alt, men av og
til er det noe som plutselig fanger
interessen og som det ”må” skrives
om! Denne gangen ble det først og
fremst en ung mann ved navn Håkon
Kjørren, junior fra Lom, som spilte
meget bra. Han vant puljefinalen (8.dels) mot erfarne Jostein Oldret, Nid.,
3-1. Utrolig nok hadde han snitt på
26.14 mot Josteins 15.56 og leg på 20,
21 og 17 piler. Josteins leg var på 18 piler.
Plutselig dalte det ned atter et dommeark i fanget til undertegnede. En
enestående kamp til i 8.-dels, mellom
Stig Jarle Knudsen, LH, og Rune David, ODT. Stig Jarle vant 3-2 til slutt
med snitt på 24.49. Hans raskeste leg

Frank Ulseth, Golden Lion, til topps med Lillehammers Bjørn Sjølstad
le på 2. plass! Lillehammers Vegar Elvevoll og Stig Jarle Knudsen
erobret 3-4. plassene!
var på 18 piler med 136-utgang! Rune
hadde snitt på 26.14 og hans beste leg
var ennå bedre, 12 piler med 138-utgang!

kvartfinalen hadde Lillehammer DC
fremdeles 3 spillere med! Vegar Elvevoll, Bjørn Sjølstad og Stig Jarle
Knudsen, som slo hhv. Ole Andreas
Rosenberg Pr. P, Walter Olav Lau,WT,
og Håkon Kjørren, Lom. Da ble det

I
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• NM SINGLE / LAG 2013•

slutt for Håkons ferd denne gangen etter fremragende spill. Det var Stig Jarle Knudsen som bestemte at nok er
nok, og Håkon tapte 1-3 med 18-pilers
leg og 21.94 i snitt. Fjerde seier i kvarten gikk til Golden Lions Frank Ulseth, som slo Robert Wagner, AR.
g så til semifinalen der det fremdeles fantes tre glade gutter fra
Lillehammer og Frank Ulseth, G.L.
Vegar Elvevoll var den som falt av
lasset etter å ha tapt 4-5 for Frank etter
en meget godt spilt og spennende
kamp! Det var Vegar som må ha følt
seg litt trygg da han ledet 3-0, men han
må ha slappet av et lite hakk og Frank
reduserte til 2-3. Så ble det 4-2 til Vegar, men da våknet Frank skikkelig! 3
leg på rappen og han hadde sikret seg
finaleplassen! Franks leg gikk på 23,
21, 22,18 og 17 piler/ 23.65 i snitt. Vegar 27.77 i snitt og leg på 21, 22, 21 og
17 piler. I den andre semien kom Stig
Jarle aldri i gang og måtte se seg slått
0-4 av Bjørn som spilte imponerende
darts med snitt på 27.45 i snitt og leg
på 20, 19, 17, 17 og 23 piler.

O

inalen var ”en pust av frisk luft”. Å
finne to mindre kjente navn ved
oche’n må ha vært en inspirasjon for
mange som har slitt i skyggen av de
store navn i mange år!
Bjørn Sjølstad greide å splitte ”Lillehammertrioen”, så det ble Golden
Lion mot Lillehammer!
Fra starten av i finalen var det tydelig at Frank hadde alvorlige hensikter!
Han tok 1. leg og Bjørn tok det andre.
Videre gikk leg 3 og 4 til Frank; 5. leg
til Bjørn; 6. og 7. leg til Frank og 8. leg
til Bjørn. Da var det slutt! Frank sikret
seg 9. leg på 27 piler og VIPS – Frank
Ulseth var Norgesmester 2013! Vi gratulerer!
Resultat 6-3 til Frank / leg på 23, 26,
22, 24, 20, 27 piler/ p.snitt. 21.27.
Bjørns leg 24, 22, 23 piler / p.snitt
21.21. Må sies til å være en meget jevn
kamp spillemessig, til tross for en ganske klar ledelse!

F

DAMESINGLE, 40 DELT.
Mange håpefulle damer fant veien til
oche’n lørdag morgen, og mange presterte mye bra spill i løpet av turneringen. Antall deltakere var skremmende
lavt i forhold til 51 i fjor. La oss håpe
det drar seg opp igjen til neste år.
De innledende kampene foregikk
uten store overraskelser. Merkverdig
var at en meget lovende ung dame, ju-

nior fra Grimstad, Ramona Eriksen,
slo erfarne Tone Wagner Eriksen i 8.
delsfinalen. I kvartfinalen tapte Ramona for Rachna David, KG.
kvartfinalen ellers vant Lill Solfrid
Taraldsen over Solveig Sivertsen,
begge Arendal. (I fjor tapte Lill Solfrid
kvartfinalen for Hege Løkken!); Inita
Bite, DGA, og Monica Martinsen,
Glaa, slo ut hhv. Marta Krol, GL, og
Yvonne Brustad, ODT.

I

en første semifinalen vant Rachna
4-2 over Inita. Sistnevnte tok leg 1
og 2 på 26 / 27 piler, men da var det
slutt for hennes del. Rachna skulle
vinne og sikret seg de resterende 4 legene på 23,28,24 og 19 piler med snitt
på 21.90 mot Initas 19.65. Den andre
semien mellom Lill Solfrid og Monica

D

gikk hele veien, og sluttet 3-2 i Lill Solfrids favør! En god del ”double-trouble”, litt nerver kanskje, forårsaket at
samtlige leg var på 30+. Lill Solfrid
var nok glad da hun gikk av med seieren.
Rachna var et hakk for god i finalen
som hun vant 5-2 over Lill Solfrid..
Rachna ledet 3-0 da Lill Solfrid plutselig slo til i 4. leg som hun vant på 18.
piler og 118-utgang! I 6. leg gjorde hun
det samme og vant leget på 19. piler
med 40-utg. Da hadde Rachna fått nok
og tok 7. leg på 20 p. med 56-utg.
P.snitt totalt på 21.20 / leg 23,24,31,25
og 20 piler. Snitt for Lill Solfrid 19.27 /
leg 18 og 19 piler.
Hurra! Rachna kunne nå juble over
å være Norgesmester for alle første
gang!! Hun lover at det ikke blir den
siste!! Godt gjort, Rachna!

• NM LAG 2013 • NM LAG 2013 •

De Glade Amatører
Therese Marthinsen, Eva Hammarbäck,
Mia Iren Wattum og Inita Bite til topps

7 lag stilte til start på søndag morgen, opplagte og ivrige etter en meget vellykket bankett kvelden i forveien. 2 Oslo klubber, De Glade
Amatører og King George, skulle
møtes i finalen.
De Glade Amatører startet dagen
med en 9-7 seier over Glaamdalen i
1. runde. Og så ble det ”walkover”

for laget i kvartfinalen, og videre til
semifinalen mot Arendal. I en årrekke har Arendal dominert alle damelagkonkurranser, de vant t.o.m i
2012! Denne gangen vant de såvidt
kvartfinalen over Fredrikstad 9-8 før
de møtte D.G.As tøffe damer i semifinalen hvor de tapte 5-9.
Fortsetter neste side.
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Fortsetter fra side 5
På den andre siden trodde mange
på Sandefjord. Men nei! King
George slo til mot Namsos i 1.
runde og vant 10-6. Med selvtilliten på plass fortsatte King George
til kvartfinale mot Grimstad, som
ble en spennende kamp som sluttet 9-8 i King Georges favør.
g så var det semifinalen mot
Sandefjord, og mange ble
overrasket da King George hadde
full kontroll og slo Sandefjord 9-5.
Kampen startet jevnt 1-1 men ble
fort endret til 5-2 til King George.

O

åledes ble det finale mellom
D.G.A. og K.G. Lovende start
for K.G. som tok leg 1. Anita / 2.
Hilde på hhv. 48-/ 64-utg. D.G.A
svarte med å vinne 3 leg på rad og
tok ledelsen 3-2. (Mia, Inita, Eva).
Så tok lagene 2 ganger hvert sitt
leg (2 x Inita / Åse, Tove) og etter
10. leg var stillingen 5-5. D.G.A.
økte straks differansen til 8-5 etter
at de hadde vunnet 3 nye leg på
rad!! (Eva, Mia, Therese). K.G satt
inn det de hadde og sikret seg leg
14 og 15 og dermed redusert til 78.(Åse, Hilde). Spenningen var til
å ta og føle på! Inita Bite stod
spent og ventet på tur mens hun
lurte på om hun vil få en sjanse til
å kaste for å avgjøre kampen,
mens Anita hadde den nervepirrende jobben med å prøve å utligne til 8-8! Dessverre ble D13 kun
enkel 13! Inita benyttet seg av anledningen, traff D20 på pil 25 og
D.G.A ble årets mestere! En kjempekamp å følge med på.

Oslo Darts Team
Thor H. Johansen, Jacques Langston,
Øyvind Aasland, Vidar Søderlind til topps
ODT Norgesmestere
for 3. gang på rad!
Vidar Søderling
ikke tilstede da
bildet ble tatt.

S

i gratulerer King Georges lag:
Åse Finsådal, Tove Gjersrud,
Hilde M.R.Olsen, Anita Hoff.

V

37 herrelag var med på årets NM
LAG. En meget populær begivenhet
som byr på mye underholdning! Før
kvartfinalen er i sikte spilles eliminering, 1.- og 2. runde. Mange ting dukker opp med så mange kamper, noe
bra for noen,og noe ikke så bra! For
eksempel Arendal som vant elimineringen 9-1 over Namsos 3. Deretter
fikk de ”walk-over” og tok det med ro!
Det var kanskje ikke så heldig siden
de tapte 2. runde 5-9 for Fredrikstad!
TTA 1 var også uheldig i 1. runde da
de traff på klubben som har vært ”kollega” siden ”way-back”, Marvin East ,
som slo dem 9-5! TTA må vel ha kost
seg litt i 2. runde da Marvin East tapte
hele 1-9 for Langevåg DC!
Så var tiden inne for kvartfinalene.
Golden Lion 1 fikk ikke mye utfordring før de traff Willhelm Tell 1 som
de slo 9-7 i kvartfinalen. Ellers vant
Lillehammer 1 9-5 over Sandefjord 1;
ODT 1 måtte skjerpe seg mot Fredrikstad, men slo dem 10-6 til slutt, og
Langevåg DC imponerte da de vant
10-6 over King George 1 som hadde
Rachna og Rune David, Audar Solberg
og Henrik Halsvik på laget!
egge semifinalene var bra kamper.
ODT 1 hadde den letteste oppgaven og vant 9-7 over Langevåg DC. Etter 6 leg var stillingen ganske lik med
stilling 4-2 til Langevåg. Så varmet
ODT opp og sikret seg 5 leg etter hverandre og en 7-4 ledelse. Øyvind og
Thor Helmer tok de 2 siste leg, men
Robert og Stig kjempet helt til slutt.
Kampen mellom Lillehammer 1 og
Golden Lion ble en ”thriller” som gikk

B

Vinnere av Velkomscupen: Stig Jarle
Knudsen og Stig Bakken. Runner Up:
Jostein Oldret og Jørn Monsen

helt til 9-8. Lillehammer åpnet sterkest og alle 4 spillerne sikret seg første
leg og 4-0 ledelse. Så fortsatte kampen
og vinn og tap var jevnt hele veien slik
at stillingen ble til 6-6, videre 7-7. Vegar økte for Lillehammer til 8-7, men
Kjetil utlignet til 8-8! Spenningen var
på topp! 17. og avgjørende leg ble
mellom Vegar og Kjetil. Det ble Vegar
og Lillehammer som trakk det lengste
strået, og laget var i finalen. Bjørn og
Lillehammer var i en finale til!!
inalen begynte veldig jevnt og stillingen ble fort 3-3. Vidar og Øyvind ODT økte til 5-3, men Stig Jarle
raskt reduserte den til 4-5. Thor Helmer og Jacques vant sine runder og
stillingen ble 7-4. Svein gjorde et siste
forsøk for Lillehammer og reduserte
til 5-7. Da var det slutt for Lillehammers vedkommende. Thor Helmer og
Jacques hadde bestemt seg for å vinne,
og da de vant leg 13 og 14. Da var seieren på 9-5 i boks!!

F

Snitt for ODT 20.71/Lillehammer 20.73.
R.leg: ODT 21p / Lillehammer 20p.
H.utg.: ODT 86 / Lillehammer: 68.
n meget vellykket NM-helg var
over og mange nye Norgesmestere
reiste hjem fornøyde med sine innsatser! Arrangørene gjorde en eksemplarisk jobb med både spillingen og banketten. Roy Tore Christensen kunne
dessverre ikke være til stede, men
hans datter Stine tok imot en takk på
hans vegne for alt han har gjort for
Landslaget og norsk darts gjennom
mange, mange år.

E
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NC-1
Oslo
1.-3.
februar
tekst:
Anne Hoff
Foto: Tove
Gjersrud

Rachna & Rune David best!
Vant også i par sammen
med Inita Bite & Henrik
Halsvik!
Årets første Norgescup gikk
av stabelen 2.-3. februar på
Quality Hotel, Østre Akervei
i Oslo. Det er stund siden
det ble arrangert en turnering i Oslo og 152 ivrige sjeler møttes til dyst, 125 herrer og 27 damer. Fin stemning og mye bra spill tyder
bra for NC-er 2013.

Rachna og Rune til topps...igjen!
Vidar Søderling delte ut gevinster på vegne av OØDK, og er den første som har forstått at det er FORELDRENE som fortjener æren for barnas suksess her i verden!!!
Bra ”Dad”! Alle vet hvordan du og ”Mum” har støttet deres to ”vidunderbarn”!!!
”Fortsett med det”... sier Norges dartsfamilie!!

Helgens Velkomstcup ble arrangert på
fredag kveld, med 57 påmeldte, d.v.s. ca
halvparten av samtlige påmeldte. Bra! I
kvartfinalen vant Gunnar Røine / Frank
Lien 3-1 over Tommy Hansen / Marco
Scharin; Jan Erik Laberg / Runar Gundersen 3-1 over Per O. Jacobsen / Jan
Kenneth Wiker; Vidar Søderling / Bjørn
Helge Rostad 3-2 over Tore Bøe / Ken
Adolfsen og Thor Helmer Johansen /
Dan Jervenen 3-1 over Terje Derås / Kenneth Bråteng. Semifinalene vant Laberg
/ Gundersen 3-1 over Røine / Lien og Johansen / Jervenen vant 3-0 over Søderlind / Rostad. Til slutt ble det Laberg /
Gundersen som gikk av med 3-1 seier
over Johansen / Jervenen.

han selv tapte 8.-delsfinalen for Henrik
Halsvik, KG. Henrik spilte meget bra.
Videre tapte han kvartfinalen 1-3 for dagens runner-up, Cor Dekker. En målbevist Robert Hansen L.våg, slo Jan Erik
Laberg KO, 3-0 i kvarten og både Øyvind Aasland ODT, og Rune David vant
kvartfinalene 3-1 over hhv. Kjetil Eikesdal og Vidar Søderlind.
Semifinalen mellom Robert og Cor
var en ”thriller” som sluttet 4-3 i Cors favør. Rune hadde en lettere oppgave da
han slo Øyvind 4-1 i den andre semien.
(Denne kampen kunne like godt ha vært
en ”thriller” den óg, men vi har ikke
flere detaljer). Likedan i finalen som
Rune vant 5-3 over Cor. Den ble beskrevet som ”en meget bra kamp”.
R. leg: Rune David, Henrik Halsvik 13 p.
H.utg: Jørn Monsen 150 p.

HERRESINGLE

DAMESINGLE

Etter å ha gransket 32 puljeark kunne
det bekreftes at det ikke fantes en eneste
notering om spillingen. Ikke en eneste
høy utgang eller raskt leg! Kastet ingen
bra? Vanskelig å tro! Det er eventuelt
synd å ignorere bra innsatser! Kanskje
det ikke hadde vært så dumt med litt
skjerpings på dette området i fremtiden?
Det gjelder kun at arrangørene sier i fra
på forhånd og at spillerne husker å skrive på listen. 64 spillere gikk videre til cupen.

Det var mye bra spill blant damene, noe
som skapte en god del spenning! Det ble
spilt 8 puljer (3 spillere) hvor Golden
Lion jentene Marta Krol, Hege Baklid og
Rachna David, King George tapte ikke et
leg. Inita Bite, DGA, havnet i den eneste
pulje med 4 spillere og greide seg best.
Hun vant alle kampene sine og tapte
heller ikke et leg!

unioren Håkon Kjørren fra Lom må
nevnes, som slo landslagsspilleren Vegar Elvevoll KH, 3-2 i 16.-delsfinalen før

J

16 videre til Cup hvor 7 av 8 kamper ble
vunnet 3-0! Unntaket var Marta som tok
1. leg fra Monica Martinsen! Kvartfinalene fortsatte i samme mønster der
Rachna David, KG, Eva Marie Hammarbãck, DGA, og Inita Bite, DGA, slo Mo-

nica Dahl Sagmoen, Tove Verket og Monica Martinsen 3-0. Tone Eriksen Wagner, AR, måtte slåss mot Lisbeth Hauen
X´n, før hun gikk av med 3-2 seier.
Videre tapte Tone semifinalen 0-3 for
Inita og Rachna vant sin semifinale 3-0
over Eva Marie. På papiret ser finalen ut
som en ren”parademarsj” for Rachna
som vant 4-0 over Inita. Vi har også lagt
merke til Inita Bite som dukker opp i
den ene finale etter den andre, t.o.m.
Elitecup i januar!

Iselin Hauen er utnevnt til Månedens
idrettsnavn for januar i Porsgrunns
Dagblad.
(Les mer i daRts 2/2013.
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HERREDOUBLE, 56 PAR
Det er ikke ofte å oppleve at nesten
100% av singledeltakerne også er med
på double. I dette tilfellet 112 av 125 var
tidlig oppe på søndag morgen og var
med i helgens parturnering! Det var mye
bra spill og vinnende par Rune David /
Henrik Halsvik, KG, kommer vi sikkert
til å høre mye fra i fremtiden. Et par som
passer meget bra til hverandre.
Rune / Henrik slo Cor Dekker / Kjell
Michael Vaabenø, City/ODT, i kvartfinalen, Jan Roar Larsen / Jonny Pedersen,
City DC i semien før de overmannet
Thor Helmer Johansen / Tellef Mjelde,
ODT / Z.Bulls, i finalen. Sistnevnte vant
kvartfinalen over Thomas Jensen / Magnar Espelid, FR./ City DC. og Walter
Olav Lau / Jan Martin Robertsen, WT, i
semien.
R. leg: Øyvind Aasland / Jacques Langston, 12 piler.
H. utg: Cor Dekker 149

DAMEDOUBLE,
11 PAR

Vidar Søderling deler ut premiene til enere i par Rune David & Henrik Halsvik

Damene var like ivrige, med 22 påmeldte av 25 i single
på lørdag. Det var
ingen overraskelse
å finne Rachna David / Tone Eriksen
Wagner, KG / AR.,
øverst på resultatlisten.
Therese
Marthinsen / Inita Bite, DGA en
bra runner-up
foran Eva Hammarbãck / Mia
Iren Wattum,
også
DGA!
Yvonne Brustad / Ane Sørlund,
ODT,
sikret seg 4.plassen. Det
finnes flere
forholdsvis
nye klubbnavn i det
siste, hvorEnere i p
av De Glaar Tone W
agner
Eriksen
& Rachn
de Amatøa David.
rer
har
gjort
en
fremragende framgang. I
helgens turnering hadde klubben flest
deltakere med 14 herrer og 6 damer, dvs Etter å ha spurt diverse
deltakere om deres meninger om helca 50 % av medlemsmassen på 42 stk.
gen, var det klart en meget bra administrert turnering med masse fornøyde delR. leg: Rachna David / Tone Eriksen
takere, og masse bra spill! NC1-2013 var
Wagner, 17 piler.
atter en suksess i regi av OØDK.
H. utg: 88p

Best i klassen

takket være darts

Mats, 9 år, går på Jessheim barneskole. Da han
gjennomførte en matteprøve på skolen med kun
en feil av hundre spørsmål, var læreren interessert i å høre hvordan han
klarte dette. «Jeg spiller
darts», svarte Mats.

Nr. 1/2013
R. leg: Walter Lau, WT & Robert Hansen,
L.våg 13 piler (H.utg. ikke notert).

NC-2
Ålgård
2.-3.
mars
tekst: Åslaug
Ekren / Anne
foto: Åslaug
Ekren

Robin Lundemo Eidet
vant sin aller første NC!
Rachna David økte
samlingen av NC seier!
NC.2
gikk av
stabelen
på Ålgårds
egne utmerkede
spillelokaler første
helg i
mars. 43
herrer og
15 damer
møtte opp
for å prøve
lykken i
årets andre
Norgescup
forteller
Anne.

”Alle er enige om at det alltid er kjekt å
komme til Ålgård!” skriver Åslaug
Ekren, som forsetter med masse godbiter!
Over til Åslaug:
”Mange spennende og gode kamper
gjennom hele helgen. Noen kjempeglade og andre mer skuffet over resultater,
men sånn er det bare. Ikke alle kan
vinne samtidig!
Litt om spillingen fra semifinaler/finaler!
Damesingle: Rachna og Tone møttes i
den ene semien. Her

ollan
Vigdis M

Ve l k o m s t c u p e n
med 28 påmeldte
ble vunnet av et formidabelt par Thor Helmer Johansen,
ODT og Robert Hansen, L.våg! Grimstads junior Ramona Eriksen og Walter
Lau, WT kjempet seg til en bra 2. plass.
3-4 plassene gikk til Nelson Callueng /
Magnus Sigurdsson og Tom Elling Ødegård / Tellef Mjelde.
et ble utrolig mye bra spill å se i løpet av helgen. I kvartfinalen i herresingle måtte både Robin Lundemo Eidet, WT, og Jan Martin Robertsen til 3-2
før de greide å tukte to mektige herrer
Audar Solberg, KG og Piotr Krol. GL.
Øyvind Aasland, ODT viste hvem var
”sjef” da han slo Rune David 3-1! Siste
kvartfinalen vant Robert Hansen, L.våg
3-0 over Kenneth Svardal, Strand DC.

D

9

avid
Rachna D

Robin L.

ble
det Rachna som gikk seirende ut, men kampen var jevnere en
resultatet viser. 3-1 til Rachna med beste
leg på 23 piler, men Tone hadde 6 tons
og Rachna 5.
I den andre semien møttes Vigdis og
Lill Solfrid. Her ble det seier til Vigdis 30 men også her var det veldig jevnt. Vigdis hadde beste leg på 23 piler. Lill var
uheldig og misset dobbel.
Damefinalen ble vunnet av Rachna 40 over Vigdis! Sistnevnte hadde nok
brukt opp det meste i semien, så det var
vel aldri noen tvil om hvor seieren ville
gå! Veldig kjekt og se Vigdis tilbake!
Herresingle: Begge semifinalene ble
vunnet hele 4-0, Robert H over Jan Martin og Robin over Øyvind. Robert med
leg på 20, 20, 17 og 21 piler og snitt på
25,60 og Robin med 23, 23, 20 og 17 pi-

ler og snitt på 24,14. I kampen mot Robin hadde Øyvind 8 tons og Robin 5,
men det var Robin som satte doublene!
Robert H kastet 7 tons hvorav 1x180 i semifinalen.
Herrefinalen mellom Robert og Robin
ble uhyre spennende.
Robert startet best med et leg på 14
piler. Robin tok det neste på 18 med utgang på 95, (trippel 7, trippel 14, dobbel
16.) Robin tok også de tre neste leg på
22, 26 og 20 piler. Det skal sies at Robert
hadde utrolig mange piler på double,
men det ville seg ikke for han! Sjette leg
tok Robert på 29 piler
etter at begge
hadde bommet
på double. Syvende leg, som
ble det siste,
tok Robin på
16 piler. Her
fikk ikke Robert prøve på
double
en
gang! Robin
med snitt på
23,70 og Robert
med
23,29. Robin hadde
14
tons
hvorav
1x180,
2x140,
1x135 og
10 rene
tons. Robert hadde
13
tons,
hvorav
1x180,
en
s
7x140
n
a
H
t
r
Robe
Eidet
og
5
rene tons!
Gratulerer, Robin, med din første
Norgescupseier!!!!
øndag var det duket for dobbelspill.
Det var meldt på 20 herrepar og 7 damepar. I puljene var det mange jevne
gode kamper og det ble kjempet hardt!
Det hele toppet seg i herresemifinalene!
Vanvittig god spilling i begge!

S

Herredobbel
Robert H og Øyvind spilte sammen mot
Ronny Kasin og Svein Arne Hjelmeland.
Her vant Robert og Øyvind klart 3-0, på
15, 16 og 19 piler. De hadde 9 tons og et
snitt på hele 30,06!!!
Den andre kampen gikk mellom
Thor Helmer / Tellef og Rune D. / Audar.
Også her var det kjempespill av begge
par! Thor / Tellef vant 3-1, men likevel
var det en jevn og meget god kamp!
Rune / Audar tok første leg på 21 piler.

Nr. 1/2013
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Så tok Thor / Tellef de tre neste på 18, 17
og 14 piler og seieren var i boks med
snitt på 29,91. Bravo alle sammen!
I finalen ble det helt jevnt mellom Robert / Øyvind og Thor / Tellef. Her måte
alle legene spilles før det hele var avgjort. Robert / Øyvind tok første leg på
26, Thor / Tellef svarte opp med 2 leg på
23 og 20 piler. Robert / Øyvind slo tilbake med leg på 17 og 21 piler. Så utlignet
Thor / Tellef på 19 piler. Dermed var stillingen 3-3. Det hele ble avgjort av Thor
og Tellef med et leg på 19 piler. Robert /
Øyvind hadde 60 i rest! En velspilt og
god finale av alle sammen! Snittet i finalen ble 23,73 til Robert / Øyvind og
24,16 til Thor / Tellef.

Thor Helmer
og Tellef best
i Par!

amedobbelen ble et oppgjør mellom
hjemmefavorittene Vigdis og Gunn
og King Georg jentene Åse og Rachna!
Puljen hvor Vigdis og Gunn spilte var
uhyre jevn hvor tre par hadde 2 seiere
hver og Tone / Solveig måtte gi tapt med
et leg.
Vigdis / Gunn vant sin semifinale
mot Ålgårds Marliet / Janne, mens Rachna / Åse slo Elisabeth fra Willhelm Tell
og Anette fra Z-bulls.
Finalen ble vunnet av Rachna / Åse
med 4-2. En spennende kamp hvor Ålgårdsjentene ga Rachna / Åse kamp til
døren!

D

Tusen takk til alle som kom til Ålgård og
gjorde denne helgen til en kjempefin
dartshelg!”

Damepar
vunnet av
Åse og
Rachna!

Darts hilsen fra Åslaug!

JUNIORTREFF 1 fortsetter fra side 15
GUTTEPAR, 9 PAR.

JENTEPAR, 5 PAR

Det ble mye moro med par-spill som
er litt mindre høytidlig enn lørdags
single! Håkon Kjørren / Pascal Kruger, Lom erobret 1. plass etter å ha
vunnet over Torstein Granseth Lyseng / Thomas Liom fra Dokka i finalen. 3-4 plass gikk til Mats Kristiansen Haugen / Thor Erik Oen, Dokka
og Tore A Brustad / Ole Christian
Handelsby, FR.
R, leg. Håkon Kjørren / Pascal Kruger
18 piler.
H. utg: Martin ZahlSlettom 105 p.

Kun 5 par og det ble Ramona / Madelen som vant finalen over Iselin og
Elena som dermed havnet på 2.
plass. Grimstads Rikke Pettersen /
Mona Smith og Charlotte Støre Hansen / Mina Handelsby, X n / FR tok 34 plassene.

PARMIX / ÅPEN, 18 PAR
Med 18 par ble det mye spenning og
gøy! Grimstad / Dokka sikret seg begge topp plasseringer med Ramona /
Thor Erik og Mona / Thomas på 1.og

2. plass! De slo h.h.v Linda Ekeberg /
Wilman Diaz og May Helen Aspebakken / Håkon i semifinal. Denne
øvelse som heter Parmix / Åpen gir
juniorene sjansen til å spille med
hvem de vil og det er godt å kunne
konstatere at både semifinalister og
finalister var juniorpar! I kvartfinalen begynte det å ”snike seg inn”
noen navn som desidert ikke var juniorer!
Med dette sluttet atter en meget velllyket dartshelg i Dokka. Dere er flinke og alle trives hos dere!

GOD PÅSKE!

Nr. 1/2013
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• VETERANMESTERSKAP 2013 •

Årets nye og stolte veteraner...
Damer
Hege Løkken

Junior
Svein Strandmyr
Senior
Dave BAte

Golden Lion’s Hege Baklid
skriver: ”Vi hadde en super
helg på Veteran! 60 påmeldte til velkomstcup på fredag
som ble vunnet av Per Anisdahl og Ramesh David, de
husker ikke mot hvem!
Tekst: Hege Baklid / Anne Hoff
Bilder: Åslaug Ekren / Kjell Jørgensen /
Hege Baklid
Lørdag hadde vi en flott og lang spilledag, med 93 påmeldte (15 damer, 48
herrer junior, 19 superveteraner og 9
seniorveteraner),og finaler som var
overstått ved 19.00 tiden. Altså en økning på herresiden, mens vi damer
var 4 færre enn ifjor. Uansett en flott
fremgang.
Banketten om kvelden med 68 gjester og med mange hyggelige taler, premieutdeling og selvsagt årets høyde-

punkt som er Kjell Jørgensens herlige
taler og utdeling av sleiv og plakater.
Bård Rikstad fra Bergen og Jørgen
Mortvedt fra Nøtterøy fikk årets sleiver! Rikstad påstod det var kun fordi
det var den eneste premien i samlingen han ikke hadde fra før, og Mortvedt
fikk sin 2.nde da han heller samlet på
dem!
Etterpå spilte Høiberg og Høiberg
fra Larvik opp til dans nede i kjelleren, der vi hadde det utrolig hyggelig
frem til kl. 01 på natten. Gjestesangere
som bidro til god stemning var Åslaug
Ekren, Per Jan Fagermo og Roy
Schultz!
Bare god stemning! Ingen jurysaker!”

JUNIORVETERANER, 48 DELT.
Det ble mange underholdene kamper
og godt spill underveis. Nye navn blir
det også, etterhvert som årene går og
bursdagene ruller!

Super
Arnold Størdal

Høyeste utgang i denne klassen ble
151 kastet ved Gunnar Røine i innledende kampene. I samme pulje traff
Frode Røstad, Strængsprætten DK, dagens raskeste leg på 13 piler og Leif
Inge Oen kastet 2 x 14 piler. Helge Johansen, DK 3-Sverd, (tidligere Sandnes DK), traff 180 og 102 utg. i sin første turnering som medlem av den nye
klubben.
Kvartfinalene gikk slik: Leif Inge
Oen, ODT; Per Anisdahl, G.L; Svein
Strandmyr, W.T og Børre Borgan, G.L,
gikk videre til semifinalen etter at de
hadde slått Ronny Kasin, W.T; Helge
Verket, DGA; Viggo Pedersen, Harstad
og Stein Håvard Helling, Strømsø.
semien måtte Per Anisdahl viker for
Leif Inge Oen, og Svein Strandmy
gikk videre til finalen på bekostning av
Børre Borgan. (Ingen opplysninger om
kampene)
Finalen ble litt ”berg og dale” betonet med antall piler som varierte

I
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mellom 38 piler og 15 piler! Resultatet
ble 4-3 i Sveins favør, og etter en meget spennende finale kunne han kåres
som årets beste Juniorveteran!
R.leg: 15 piler for Svein og 2x18 for
Leif. (Begge hadde leg på nærmere 40
piler som dro snittet betraktlig ned for
begge to). Pilsnitt 17.90 for Svein mot
Leif s 19.54. Begge hadde flere forsøk
på den siste og avgjørende double i
kampen!
R. leg: Frode Røstad 13 piler.
H.utg: Gunnar Røine 151 p.

SUPERVETERANER, 17 DELT.
En del bra spill i puljene og Dave Bate,
ODT spilte bra, 3 av 3 seier / 1 tapte
leg. Jan Langlie, TTA også vant sin pulje 3-0 med Knut Sæbø hakk i hælene.
Kari Juhani Johansson, GR vant sine
kamper 9-0 med et 15 pilers leg. Per
Jan Fagermo, Namsos var best i sin
pulje med leg på 17 / 13. piler. Til slutt
ble 13 piler notert som helgens raskeste leg.
Tapende kvartfinalister var Roy
Schultz, Årdal som tapte for Dave
Bate; Bjørn Hansen, TTA tapte for Per
Jan Fagermo; Tore Bøe, S.fjord tapte
for Stig Falck og Knut Harald Sæbø,
GL som tapte for Kari Juhani Johansson.
Om semifinalene vet vi at Dave slo
Stig Falck og Per Jan var for god for
Kari.

K.G; Rune Berntsen, Bergen og Eilert
Egholm, Ålgård.
Videre til semifinalen hvor Paul
Draleke og Arnold Størdal vant over
Eiler Egholm og Rune Berntsen. (Ingen noteringer).
En kjempekamp hvor spillerene
vant hvert sitt leg og stillingen ble 3-3!
En skikkelig skrevet finale med en god
del godt spill! Men – siste og avgjørende 7. ark var borte. Stillingen ble 33 og vi har valgt å regne ut snitt osv
t.o.m 6.side. Pilsnitt for Arnold 18.90 /
Paul 19.29. Piler Arnold 23, 31, 27 /
Paul 21, 21, 27 piler!

Det ble som vanlig tid til hyggelig samvær. Bildet av Odd-Leif Naustdal og
Arnhild Larsen er et godt bevis på det.

ottok flotte dommerark for finalen mellom Dave og Per Jan, men
skuffelse var at 7nde og avgjørenede
ark for kampen som sto på 3-3 var borte, pluss at ikke en eneste sluttpil var
notert, (I, II eller III). I de 6. spilte leg
brukte Per Jan 3 x 24 og 3 x 21 piler.
Dave brukte 3x 24, 2x 21 og 1 x 18 piler. Hadde vært artig å ha sett alle 7 sider!

kvartfinalen, Arild Larsen, X n;
Bård Rikstad, Bergen; Ramesh David, K.George og Årdals Asbjørn Agledal forsvant ut etter å ha tapt for h.h.v
Arnold Størdal, Bergen; Paul Draleke,

I

74 herrer påmeldte i single og 33 par
påmeldte til søndags double! Det må
være bra oppmøte! Interessen for par
dabbet av en stund men har tydeligvis
hentet seg inn igjen.
At Dave Bate / Derek Henry, ODT /
TTA vant, var på mange måte velfortjent. De har satset og vært så ivrige år
etter år og vært så nær flere ganger! I
år klaffet det! De vant kvartfinalen
over Roald Bjørkmann / Stein Erik
Myyre, Ål./ SØ, og DGA s Helge Verket / Ole Kristian Sagmoen tapte semifinalen for dem. Bjørn Hansen / Rune
Andersson, TTA / DGA slo Ronny Kasin / Svein Strandmyr, WT i kvartfinalen og GL s Per Anisdal / Børre Borgan
måtte se seg slått av paret i semifinalen. 2 siste kvartfinalerplasser gikk til
Stein Lasse Isaksen / Atle Karlsen, ME,
og Leif Inge Oen / George Karlsen,
ODT / KG. Mye kjempe bra spill!
R. leg: Ronny Kasin/Svein Strandmyr 14 p.
H. utg: Roald Bjørkmann, 135p.

DAMEDOUBLE, 8 PAR.

H.utgang ikke notert. R. leg 13 piler.

Ingen økning i denne elite klasse
med 9 påmeldte, i likhet med ifjor.
I puljespillet var det en spiller som
var suveren og vant 4 kamper 3-0! Dvs
+ 12 leg differanse! Hvem kunne det
være? Ingen ringere enn Kjell Jørgensen, som tydeligvis ikke har glemt
gamle kunster fra sine glansdager.

R. leg: Hege Løkken, 16 / 18 piler.
H. utg: Gunn Eik, 118p

HERREDOUBLE, 33 PAR.

M

SENIORVETERANER, 9 DELT.

vik, Namsos. Aud slo Marianne Haalvorsen S.fj i kvartfinalen og den siste
kvarten tapte Vigdis Mollan, Ålgård
for Lill Solfrid Taraldsen.
Tove spilte ikke nær det vi vet hun
kan, i finalen mot Hege som vant kampen greit 4-1. Hun hadde snitt på
19.27 og piler som varierte en del! 36,
16, 18, 27! Som sagt Tove slet seg
gjennom kampen inni mellom jobbing
som vertinne.

Årdals «Konge» Roy Schultz kan også
synge – til stor glede for de tilstedeværende.

DAMESINGLE, 15 DELT.
Ingen overraskelse at Helge Løkken
banet veien i årets VM. Hun vant første gangen i 2011, og erobret 2. plass i
2012. Hun seieret over Nina Holm
Johnsen, S.fjord i kvartfinalen og Lill
Solfrid Taraldsen, AR. i semien. Tove
Verket vant kvart / og semifinaler over
Hege Kristin Baklid,GL og Aud Aar-

Hege Baklid skriver: ”På damesiden
endte vi opp med samme finale som
ifjor, og med samme resultater. Det ble
kun et leg på Tove Verket og meg selv,
Hege Løkken og Kari Malstrøm overkjørt oss fullstendig! Som ”straff” får
ikke Løkken spise min karamellpudding på banketten flere ganger – heretter får hun kjøpe den sjøl! Ha Ha!” Det
var tøft Hege!
Vigdis Mollan / Gunn Eik, Ålgård
havnet på delt 3. plass sammen med
Marianne Halvorsen / Nina Holm
Johnsen, S.fjord etter tap for hhv. Kari
/ Hege og Tove / Hege Kristin.
Hege / Kari s seier var 3. året på rad,
2011 - 2013 etter at Marianne Halvorsen / Marit Høiberg vant i 2010. Kari /
Hege vant i 2009 og Marianne / Marit
vant tre år på rad, 2006 -08. Det er det
som hetes ”kniving”!
H.utg: Hege Løkken 124p.
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• ELITECUP 2013 25.-27. JANUAR •

ROBERT WAGNER & RACHA DAVID
til topps i Elitecupen for hhv. 5.- og 4. gang
Så var nok en Elitecup over,
den 31. i rekken,og tradisjonen tro kom også snøværet,
men det la ingen demper på
deltagerne og deres lyst til å
spille darts. Det som var mer
skuffende var at så mange
valgte å takke nei til å delta i
Elitecupen (flest på herresiden). Det er jo tross alt en av
de turneringene som vår nå
fratrådte forbundskaptein
Roy Tore Christensen mente
var en av de viktigste, sammen med NM og Pentathlon,for å få skikkelig matching for spillere som ønsker å
spille på landslaget. Hele 7 av de
16 beste herrene takket nei. Heller
ikke de som Roy Tore tok ut utenom, stilte opp, så da ble det
mange lykkelige blant de som kom
til kvalik på fredagen! Hele 9 plasser var ledig i herreklassen, og 2 i
dameklassen.
Tekst: Solveig Sivertsen
Bilder ansvarlige: Tove Verket
Lørdag var det puljespill. 2 damepuljer
og 4 herrepuljer á 6 spillere, hvorav 4
fra hver pulje gikk videre til cupspill på
søndag. Det ble mange harde og jevne
kamper, og det var også noen overraskelser.
Blant de som ikke klarte å komme seg
videre til cupen var: Jostein Oldret, Nidaros; Kai Aspebakken, L.hammer; Monica Martinsen, Glaamdalen og Åse Finsådal, K.George. Derimot var det gledelig at begge de 2 juniorene som var med,
Iselin Hauen, X’n og Ramona Eriksen,
Grimstad, klarte å komme seg videre til
cupen.
Etter en lang dag med mye spill og
med dårlig vær utendørs, var det ikke
noen stemning for noe felles arrangement på kvelden, så hver gikk til sitt og
møtte ”friske” og opplagte til cupen på
søndag.
Publikum var det lite av, men det
stakk da noen innom for å se på god
darts.

SØNDAG & FINALESPILL
I første runde for herrene (8-delsfinalen)
røk disse ut: Svein Strandmyr,WT / Kris-

stødig hele helgen og vant fortjent Elitecupen for 5.gang.
damenes kvartfinaler møttes
Rachna David og Iselin
Hauen. Iselin kjempet godt,
men Rachna var for sterk og
vant 2-0 (3-0, 3-1). Rachna snitt
23,73 og Iselin snitt 18,11.
Solveig Sivertsen – Marta M.
Krol 1-2 (3-2, 2-3, 1-3) Dette ble
en laaaang kamp hvor til slutt
Marta trakk det lengste strået,
etter at Solveig hadde brent
flere matchpiler til 2-0 i sett.
Begge har spilt bedre, men det
var mye nerver og dobbeltrøb-

I

tian Hansen, Arendal / Piotr Krol, Golden Lion / Ole Marius Hansen, Sandefjord / Bjørn Helge Rostad, Prommens
/Torben Skaret, Namsos / Svein Arne
Hjelmeland,WT og Roy Arne Albrigtsen, Søgne.
I kvartfinalene var det duket for flere
harde slag. Rune David møtte Robin
Lundemo Eidet fra WT og her kom første bomben! Robin slo Rune 2-1 i sett etter en meget spennende og bra kamp.
Rune tok 1. sett 3-0, men Robin slo tilbake og tok 2. sett 3-2 og til slutt 3. sett
5-3 med tie-break. Robin snitt 26,20 og
Rune 26,08, og en utrolig glad og fornøyd Robin Lundemo Eidet. Hans beste
kamp for dagen!
De øvrige kvartfinalene
Kenneth Bråteng, Namsos / Bjørn Arne
Kristiansen, Arendal 2-0;
Henrik Halsvik, King George / Kjetil
Eikesdal, Golden Lion 2-0;
Robert Wagner, Arendal / Ole Andreas Rosenberg, Prommens 2-0
semien møttes Robin og Kenneth, og
også her trakk Robin det lengste strået og vant 2-1 i sett (3-0, 0-3, 3-1). Ikke
så bra kamp som forrige. I den andre semien møttes Robert og Henrik. Dette
ble en av Henriks dårligste kamper og
Robert vant greit 2-0 (3-0, 3-2). Robert
snitt: 27,74 mot Henriks 21,80.

I

inalen mellom Robert og Robin ble
enveiskjøring. Robin var nok fornøyd med dagen og hadde kjempet
hardt i flere kamper og Robert vant lett
3-0 med settsifrene 3-0, 3-0, 3-1. Med
tonssnitt på 2,2 og 5 x 180 og 12 pilers
leg ble snitt for Robert 28,26. Robin
oppnådde snitt på 23,13. Robert spilte

F

bel.
Inita Bite – Lill Solfrid Taraldsen 2-0
(3-1, 3-0) – Inita snitt 18,95, Lill 17,26
Ramona Mostad Eriksen, – den andre
juniorjenta som er kommet som en komet i løpet av ett år, møtte Tove Verket i
kvarten, og det skulle vise seg å bli en
hard nøtt å knekke for den veletablerte
Tove! Ramona viste ingen respekt og slo
Tove 2-0 (3-1, 3-1) Snitt Ramona 17,72
og Tove 16,43.
semien møttes Rachna og Marta, og
det var Rachna som stakk av med seieren 2-0 (3-1, 3-2) men godt kjempa av
Marta. Snitt Rachna 22,24 og Marta
21,67.
I den andre semien møttes Ramona
og Inita. Dette ble en thriller! Ramona
tok første sett 3-0, Inita tok 2. sett 3-1.
Så fulgte de hverandre i 3. sett til 3-3,
men da tok Inita 2 leg på rappen og halte seieren i land med 5-3 i siste sett. Altså 2-1 i sett.
Inita var helt utkjørt etter denne kampen og dermed var det duket for en ny
seier til Rachna i Elitecupen. Rachna slo
Inita 3-0 i sett, (3-0, 3-0, 3-0) med 22,89 i
snitt. Snitt Inita 18,39. Det er 4. gang
Rachna vinner Elitecupen.
Nok en gang mye bra spill og spesielt
de unge imponerer med flott innsats.
Robin nr 2, Ramona nr 3, Iselin nr 5.
Fantastisk! Det er veldig moro å se. Vi
gleder oss til å følge dem videre. Velkommen igjen!

I

Tusen takk til alle som tok turen til
Arendal. Så håper vi interessen for å
stille opp i Elitecupen øker blant de beste også!
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Ingen overraskelser at

HÅKON KJØRREN & RAMONA ERIKSEN
vant årets første juniortreff!
På helgen 15.-17. februar
samlet 37 juniorer seg til Juniortreff 1 på barneskolen i
Dokka. Som vanlig stiller
Dokka opp med utmerkete
lokaler og fasiliteter. Det
var en gjeng forventningsfulle og spente juniorer som
visste at landslaget skulle
taes ut denne helgen.
Tekst: Terje Oseth
Bilder: Lisbeth Hauen
Terje Oseth skriver videre ”Det skal
sies at dette ikke var den enkleste
oppgaven denne helgen. De som er
landslagsaktuelle er så jevnt gode, og
de junioransvarlige hadde mang en
diskusjon sammen, samtidig som vi
fikk mange svar fra spillingen i løpet
av helgen.
entene og 3 av guttene var ganske
klare tidlig på dagen, men så var det
den siste gutten da.... Det endte opp
med en ett-legs kamp mellom Pascal
Krüger fra Lom og Thor Erik Oen fra
Dokka, der Pascal vant. Dette viser
hvor jevnt gode guttene våre er, for det
finnes flere rett bak disse som også var
aktuelle. Vi håper, jo, at Tove Snerten,
Roar Bustebakke og jeg, Terje, har
gjort det riktige valget!

J

et var satt opp til scenespill i finalene, og alle juniorene skulle se på
og heie gjennom kampene slik at spillerne blir vant til litt bråk mens de
spiller. Dette fungerte veldig bra! Spillingen på scenen var også veldig bra,
det kom tons i fleng, og en flott avslutning av Ramona Eriksen som stod med
216 i rest. Hun kastet 180 og deretter
brukte 2 piler på 36! Håkon Kjørren
satte et 12 pilers leg mot Torstein Lyseng.
Juniorutvalget gleder seg til fortsettelsen, dog uten Tove som nå takker
for seg. De unge syntes det var meget
leit å miste Tove som har vært midtpunkt for dem i hele18 år, siden den
alle første Juniortreff i 1995. Mye
moro har det vært i løpet av de årene!”

D

Juniorlandslag uttak 2013:
Gutter:
Thomas Liom
Dokka DC
Torstein G. Lyseng
Dokka DC
Håkon Kjørren
Lom DC
Pascal Krüger
Lom DC
Jenter:
Ramona Eriksen
Iselin Hauen
Reserver:
Madelen Fredriksen
Thor Erik Oen

Grimstad DC
X’n DC

Grimstad DC
Dokka DC

Laget skal representere Norge i Europe Cup Youth 2013.

GUTTER SINGLE, 19 DELT.
Det er umulig denne gangen å skrive
mye om selve spillingen med leg, utganger og pilsnitt osv.
Vi vet at Håkon Kjørren slo Thor
Erik Oen i kvartfinalen, og videre slo
han Tore Aronsen Brustad, FR i semifinalen. Torstein Lyseng vant først
kvartfinalen over Mats Kristiansen
Haugen og videre vant han semien
over Pascal Krüger, Lom, og var klar til
å møte Håkon i finalen. De to siste

kvartfinaler vant Tore og Pascal over
h.h.v Ole Christian Handelsby, FR og
Thomas Liom, DK. Til slutt måtte Torstein nøye seg med 2. plass etter å ha
tapt for Håkon i et godt spilt finale.
R. leg: Håkon Kjørren 16 piler.
H. utg: Torstein Lyseng 109 p.

JENTER SINGLE, 10 DELT.
Grimstad har tydeligvis kommet for å
bli! Klubbens Ramona Eriksen og Madelen Fredriksen sikret seg 1.og 2.
plass i single etter å ha slått hhv. Charlotte Støre Hansen og Mina Iselin Kjeserud, LH i kvartfinalen og Elena Andorsen og Iselin Hauen i semien, begge X’n. Rikke Pettersen og Mona
Smith, begge Grimstad, kom på 7 og 8
plass etter tap for Elena og Iselin i
kvarten. Finalen ble slik, 1. plass Ramona og 2-plass for Madelen.
R. leg: Elena Andorsen, 19 piler.
H. utg: Iselin Hauen 86 p.
Fortsetter side 15.

Noen som kunne tenke
seg å skrive litt i daRts?
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29 spente
deltagere
samlet før
spillingen
startet!

Vinnere (bak): Ramona Eriksen og Madelen
Fredriksen, Grimstad
DC. Runner up (foran): Iselin Hauen og
Elena Andorsen, X’n.

Vinnere (bak): Pascal Krüger,
Dokka DC og Håkon Kjørren,
LOM DC. Runner up (foran):
Torstein Lyseng og Thomas
Liom, Dokka DC.

De seks
uttatte ti
l landsla
gsspill.

Fortsetter side 10.

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

255,

- inkl. mva.
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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

