
Nr. 1/2005

Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund Nr. 2/2013

Helten i Årdal
Håkon Kjørren

Iselin
Hauen
Månedens 
idrettsnavn
i Porsgrunn

ET STORT LØFT FOR JUNIORD
ET STORT LØFT FOR JUNIORDARTS!ARTS!



Nr. 2/20132

NR. 2. JULI 2013

•
UTGIVER:

Norges Dartsforbund
http://www.darts.no

Mailingliste:
NDF-darts-subscribe@darts.no

•
ANNONSEPRISER:

Enhver spørsmål vedrørende an-
nonser kontakt Anne Hoff, 

tlf: 98 47 61 07

Klubber i NDF får 50% rabatt 
på annonser i forbindelse med

egne arrangementer.

Klubber får 50% av inntekten 
på annonsen de skaffer daRts.

REDAKSJONSKONTAKTER:
Anne Hoff

Vestre Almelien 28, 1358 Jar
Tlf.: 67 14 12 39
Mobil: 98 47 61 07

e-mail: ajoseph@online.no

Bjørn Tonhaugen
Mobil: 93 00 17 62

e-mail: 
bjorn.tonhaugen@getmail.no

MEDLEMSREGISTERET
Medlemsregisteret:

Monica Dahl Sagmoen
Ulvenveien 117C

0665 Oslo
Tlf.: 99 26 60 10

Epost: medlem@darts.no

DEADLINE NESTE NR.:
Turneringer: Innen 14 dager 

etter spilling.
Stoff ellers innen 15. august 2013

GRAFISK PRODUKSJON:
Oslo Sats, Repro & Montasje A/S

e-mail: oslosats@oslosats.no

LEDER
I dag er jeg optimist! Solen skinner og det er kun blå himmel over Hol-
menkollen, en nydelig utsikt fra der jeg sitter og skriver. Når jeg er
skikkelig lei eller irritert, sitter jeg og beundrer Holmenkollåsen og ski-
bakken! Kanskje det blir skikkelig sommer i Norge 2013 allikevel? Ikke
helt trygg – skyene er i nærheten!

Ufattelig mye har skjedd de siste månedene. Det viktigste for oss alle er at
Forbundstinget er overstått, og vi kan ønske det nye styret lykke til med ar-
beidet fremover. Flere nye navn er å finne, men selve Presidenten er en er-
faren dame etter seks år som President i perioden 2004-2010. Takk, Åslaug
Ekren, for at du tar fatt i tøylene atter en gang for å styre NDF videre!

Norsk Winmau, NM i Cricket og NM Kretslag, Juniortreff-2 og 3 og
mange små og store Openturneringer er ferdigspilt med fine resultater.
Det er så tilfredsstillende for oss som skriver når resultatene ruller inn
i løpet av et par dager. Men – nærmere opplysninger om turneringene
uteblir ofte, og mange spillere får ikke den oppmerksomheten de har
fortjent! For å unngå dette er det viktig at dere sender flest mulig opp-
lysninger (puljeskjemaene, cupskjemaene og gjerne kopier av finalear-
kene, velkomstcup osv) til ajoseph1922@outlook.com .(OBS. ny adresse
for 2 mnd siden). Klart ingenting er bedre enn at dere skriver selv! Og
BILDER! Bilder forteller ofte mer enn det skrevne ord!

Det som slår oss mest for tiden er nivået på spillingen blant juniorene.
Først og fremst gjelder det Håkon Kjørring som slår alt som kommer i
hans vei for tiden! Norge har et formidabelt lag som reiser til Ungarn
senere i sommer for å ta opp kampen om Europe Cup Youth. Det er
flere å velge fra! Vi ønsker dere lykke til og gleder oss til å skrive om
deres ”eventyropplevelser” i neste nummer av daRts!

Vi ønsker alle dartsvenner en deilig sommer! Samtidig gleder vi oss til å
møte dere til høsten i NM Lag, Triplemix, Par og Parmix i Tønsberg!
Vel møtt!

Redaksjonen

Forsidefotos: Håkon Kjørren (foto:
Jarleif Kjørren). Iselin Hauen (foto:
Stian Kittelsen Porsgrunn Dagblad).

Jeg, Arne Sivertsen, takker for meg i norsk Darts.
Jeg vil på denne måte takke for alle de spennende kampene jeg 

selv har deltatt i, og alle de jeg har fått se på som tilskuer.
Takker også for de 10 fine åra på landslaget, og sender en stor 
takk til Knud Nilsen som lærte oss opp dengang vi var små!

John Sandåker som min makker i mange år, har også 
mye av æren for min fremgang som dartsspiller.

Til sist, takk til alle de som jeg har sett på som mine venner i dartsmiljøet. 
Med de beste Dartshilsninger fra 

Arne Sivertsen, Arendal

Takk for meg i Darts

Turneringer: Innen 14 dager etter spilling.
Stoff ellers innen 15. august eller etter avtale

Deadline neste nummer
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Ja, nå har dere gjort det igjen! Valgt meg til
deres president! Dette hadde jeg ikke tenkt
da jeg takket for meg på forbundstinget i
2010 etter 6 år i sjefstolen. Må få
takke for tilliten!

Jeg vet vel litt mer hva
jeg går til denne gangen,
men det blir spennende!
Heldigvis så har jeg vel-
dig dyktige folk med
meg i styre. Noen er-
farne og noen nye.
Blanding av erfaring og
nytenking tror jeg er
sundt. Vi skal i alle fall,
sammen, gjøre så godt vi
kan.

Forbundstinget ble avholdt lør-
dag 13, april med bare 18 stemmebe-
rettigede. Det er veldig skuffende når vi vet
at det i 2012 var 57 klubber og 9 kretser!
Hvor er interessen blant klubber og kretser
til å ha innflytelse på hva som skal skje
fremover! Det er på forbunds  tinget vi har
anledning til å påvirke NDF’s fremtid! Det
er vårt høyeste organ og det er her føringene
blir lagt for hva styret skal jobbe med frem-
over. En oppfordring er at alle tenker seg
godt om og stiller neste gang. Ingen grunn til
å klage på avgjørelser om en ikke er tilstede
og påvirker avstemmingen. Håper det blir
minst dobbelt så mange neste år.

Jeg vil takke alle som har sagt seg villigtil å påta seg verv og oppgaver for NDF.
Jo flere som deler på oppgavene, jo ster-
kere blir vi, og vi får en sterk og god orga-
nisasjon!

En spesiell takk til Arild Hoff som har
påtatt seg oppgaven som leder i turne-
ringsutvalget. Veldig betryggende å ha en
med all den kunnskapen og erfaringen i
en slik posisjon! 

Lisbeth Hauen som ny leder av junior-
utvalget er vi også veldig glad for å ha fått
med på laget!

At Roy Tore også sa ja til å påta seg lands-
lagsjobben igjen er også en stor glede!

Ønsker alle lykke til, også de jeg ikke
har nevnt ved navn, og håper på et meget
godt samarbeid fremover!

Juniorlandslaget vårt skal til Ungarn forå spille EM i begynnelsen av juli. På
grunn av satsingen som er gjort på junio-

rene de siste årene har vi fått et meget
sterkt juniorlandslag. Jeg var selv på besøk
noen timer i Grimstad på siste juniortreff.

Det gleder et darthjerte å se alle de
ivrige juniorene! LYKKE TIL I
UNGARN! 
At det er hele 9 supportere
som følger landslaget til
EM er helt fantastisk!

Seniorlandslaget skal i år
til VM i Canada. Roy Tore
tar nok ut laget ganske
snart. Det vil bare bli
sendt seniorer til dette
VM. For å klare og holde

oss innenfor budsjettet blir
det slik denne gangen!

For å styrke vår økonomi er det en
ting vi kan gjøre i felleskap. Det er å

verve medlemmer!
Dersom hver klubb klarer å verve 5

nye medlemmer i år, vil det bli kr
142500,- i merinntekter til forbundet!
SKAL VI PRØVE???

Vi jobber også seriøst med å skaffe
sponsorer. Lykkes vi med dette vil det bli
mer rom for både å sende fulle kvoter til
alle landslagsturneringer og kanskje også
få til landskamper på både junior og seni-
ornivå!

Vi vil også kunne bruke penger på opp-
læring av tillitsvalgte i klubber og kretser,
som igjen vil gjøre forbundet sterkere.

En oppfordring til alle!
Finn fram lovverket vårt på våre nettsider
og LES! Ved at flere vet hva som står der
slipper vi mye misforståelser og diskusjoner
om hva som er rett og galt!

Dette leder oss inn på fair play. Skal
ikke si mer om det enn at vi skal behandle
andre slik som vi at de skal behandle oss!
Håper vi kan ha det som en målsetting i
årene framover!

Velkommen til alle nye medlemmer og
klubber som er kommet til i løpet av

våren!
En kjærkommen sommerferie står for

døren, men ikke glem å melde dere på til
turneringene etter ferien! Junior NM- NM
par- mix- triple…
God sommer alle sammen!

Dartshilsen fra Åslaug

Presidenten har ordet

Avtroppende president Roar
Bustebakke takker for seg og
overrekker «stafettpinnen» til
Åslaug Ekren!

Det nye forbundsstyret

NDFs styre 2013: Hege, Terje, Åslaug, Vidar, Anita og Reidar!
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• Norsk Winmau • Norsk Cricket • NM Kretslag •

En av årets mest populære
turneringer skulle avholdes
i helgen 6.-7. april denne
gangen, og for første gang i
regi av Kristiansand. 77 del-
tagere i herreklassen og 30 i
dameklassen. Norges beste
spillere var med i kampen
om Winmauturen til Eng-
land. I tillegg er det sjanse
for å kunne kjempe seg
frem til en plass på Lakesi-
de, slik som Rune David
fikk til i fjor!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Øyvind Dybdal/Anita Hoff

Mye bra spill og bare kjente navn
blant de de siste 8. Artig var det å kon-
statere at en eks-junior var med i her-
reklassen og havnet på en velfortjent
3. plass, bare slått av vinneren Stig Jar-
le Knudsen, LH. En fin 3. plass for Ro-
bin Lundemo Eidet, WT. Robins inter-
esse for darts har absolut ikke minsket
i seniorklassen!

HERRER
Kvartfinalene gikk slik: Stig Jarle Knud-
sen, Rune David KG, Robin L. Eidet og
Robert Hansen, LV, ”overmannet” Vegar
Elvevoll, LH, ”Hjelmis” Svein Arne
Hjelmeland, WT, Jan Martin Robertsen
, WT, og Jacques Langston, OØDK. Jac-
ques stod for dagens høyeste utgang på
164. Det må nevnes at Willhelm Tell,
DC, imponerte med 5 spillere blant de
siste 16! (Scorene i kvartfinalen uteble,
dessverre. Derimot er det hyggelig å
motta dommearkene fra 3 av 4 semier
og finalene, takket være arrangørene!)

Semifinalene spilles best av 3 sett. Vi
går rett på semien mellom Robert

H. og Rune. Begge begynte forsiktig og
1. sett gikk til Robert (2-1). Rune had-
de funnet rytmen i spillet sitt og av-
sluttet likegodt kampen med å sikre
seg 2 sett på rappen, (2-0), (2-0)! Det
virket som om Robert ikke hadde sam-
me gnisten som i tidligere kamper. Ru-
nes leg gikk på: 20, 15, 18 og16 piler
mot Roberts 23 og 28 piler. Pilsnitt for
Rune 25.60 / Robert 23.28. 

Finalen gikk helt og holdent Stig Jar-
les vei! Uansett hvor godt Rune

kastet, kastet Stig Jarle et hakk bedre!
Et typisk eksempel var i 1.leg i 2 sett:
Rest score Stig Jarle 101 / Rune 187:
Rune kastet 133 / 15 p. og redusert rest
til 54: Stig Jarle tok ingen sjans og like-
godt gikk ut med 101! I 2 leg / 2. sett:
Etter 9 piler hadde Stig Jarle 85 i rest /
Rune 129. Rune kastet 101 / 28 rest.
Stig Jarle igjen tok ingen sjanser og av-
sluttet kampen og finalen med 85! Stig
Jarle hadde leg på 23, 20, 15, 15 piler /
H.utg. 101 / 27.44 i snitt. Rune var tett
innpå med snitt på 26.52! En utrolig
jevn kamp, og begge kan glede seg til
Winmauturen senere i år.

DAMER
Ingen store overraskelser blant de topp
8, utenom Grimstads begavede junior,
Ramona Eriksen, som spilte seg helt til
3.- 4. plass etter tap for dagens runner-
up, Monica Martinsen, Glaamdal.
Ingen score i kvartfinalen, men det

gikk slik: Åse Finsådal, KG, Solveig Si-
vertsen, AR, Tove Verket, GL, og Inita
bite, DGA, tapte kvartfinalen for h.h.v.
Marta Krol, GL, Monica Martinsen GL,
Lill Solfrid Taraldsen, AR, og Ramona
Eriksen, GR.
Semifinalen mellom Marta og Lill Sol-

frid var ikke av de beste, enveiskjørt av
Marta som vant 4-0. Ikke Martas beste
heller med leg på 19, 32, 29, 24 piler og
19.2 i snitt. Semien mellom Monica og
Ramona var det motsatte! Score 4-1 var
ikke representativt for kampen! Ramo-
nas 4 restscore var mindre til sammen
enn Martas eneste rest! Snitt for Ramo-
na var 23.08 / Monica 18.46.
Finalen ble også enveiskjørt, uten

det beste spillet. Marta spilte fremde-
les under par til tross for sifrene 4-1.
Piler 25,37, 27, 31, 30 piler / snitt på
16.50.

Stig Jarle Knudsen & Marta Krol
vant og skal representere Norge i Winmau World Masters

Årets norske deltakere til
Winmau World Masters
Frank Ulseth, Norgesmester
Stig J. Knudsen, 1. Norsk Winmau
Rune David, runner-up i N.W
Robin  L. Eidet, semifinalist i N.W
Robert Hansen, semifinalist i N.W
Rachna David, Norgesmester
Marta Krol, 1. Norsk Winmau
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• Norsk Winmau • Norsk Cricket • NM Kretslag •

Etter at Winmau vinnerene var
blitt kåret, var det Norsk Cricket
som var neste på programmet om
ettermiddag 6. april! Det kan godt
sies å være en meget populær gren,
med 76 herrer og 32 damer! Spen-
ningen var stor!

Igjen må vi nøye oss med kun resulta-
tene, ingen opplysninger om spilling-
en. Kenneth Svardal, Strand, vant
årets Norsk Cricket med å slå Robin
Lundemo Eidet, WT i finalen. I semifi-
nalen vant ham over Rune David, KG
og i kvartfinalen var det Henrik Hals-
vik, KG, som måtte forsvinne! Robin
spilte glimrende mot Stig Jarle Knud-
sen, LH, i semien, og vant.kvartfina-
len over Cor Dekke, City. Rune David
slo Ole Marius Hansen i kvarten, like-
dan vant Stig Jarle Knudsen, LH den
siste kvartfinalen med å slo Vegar El-
vevoll, LH. Det fortelles om mye bra
spill.
Marta Krol, GL, var lovende fra gan-

ske tidlig i spillingen, og ikke uventet
havnet hun på 1. plassen. Hun slo Sol-
veig Sivertsen fra Arendal i finalen,
Tove Verket, GL, i semien og Smølas
Torill Stensønes i kvartfinalen. Run-
ner-up Solveig Sivertsen, AR, slo Lena

Hansen, ÅL, i semien og GR’s junior
Madelen Føreid Fredriksen i kvartfi-
nalen. Det fantes to juniorer til i kvart-
finalen! Iselin Hauen, X’n og Ramona
Eriksen, GR, som tapte h.h.v for Tove
Verket og Lena Hansen. Bra jobbet!

HERRER: 1) Kenneth Svardal, Strand
2) Robin Lundemo Eidet, Willhelm
Tell 3-4) Rune David, KG; Stig Jarle

Knudsen, LH. 5-8) Henrik Halsvik,
KG; Cor Dekker, City; Ole Marius
Hansen SF; Vegar Elvevoll LH.

DAMER: 1) Marta Krol, GL 2) Solveig
Sivertsen, AR. 3-4) Tove Verket. GL;
Lena Hansen, ÅL. 5-8) Torill Stensø-
nes, SM; Madelen Føreid Fredriksen;
Iselin Hauen X’n; Ramona Eriksen,
GR.

KENNETH SVARDAL & MARTA KROL
best i Norsk Cricket!

O.Ø.D.K best igjen som så mange ganger før
Årets NM Kretslag gikk av stabe-
len i Kristiansand samme helg
som Norsk Winmau og NM Cric-
ket. Ialt 15 lag deltok: Oslo / Øst-
landet 2 lag, Agder 7 lag, Roga-
land 3 lag, Telemark / Vestfold 2
lag, Møre og Romsdal 1 lag.

Det er tynt med tilbakemeldinger om
fremgang i selve spillingen, men de
fire beste lag ble:

1.Oslo / Østlandet I: Åse Finsådal,
Inita Bite, Cor Dekker, Øyvind Aas-
land, Rune David, Vegar Elvevoll
og Stig Jarle Knudsen.

2.Møre og Romsdal: Torill Stensø-
nes, Lena Hansen, Per Alexander
Modahl, Christian Johansen, Rune
Kristoffersen og Robert Hansen.

3.Telemark /
Vestfold I:
Marta Krol,
Tove Verket,
Piotr Krol, Ole
Marius Han-
sen, Steffen
Anisdahl og
Frank Ulseth.

4.Rogaland I:
Gunn Eik,
Vigdis Mol-
lan, Eilert Eg-
holm, Marco
Scharin, Ken-
neth Svardal,
Barrie Willi-
amson.
Wilhelm Tell Dart Club takker alle

som kom, og ønsker alle hjertelig vel-

kommen tilbake ved en senere anled-
ning.

Elisabeth Eidet

Kenneth overlykkelig med topplassering i Cricket! Marta viser litt mindre glede ut-
tad, men er like glad for sin andre seier i løpet av helgen.
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Årets seriefinalen foregikk i Skogn
i regi av Skogn DC. Beliggenhet
har kanskje noe å gjøre med en
skuffende deltagelse på kun 6 her-
relag lag og ingen damelag. To mo-
dige damer dukket opp! Skogns
egen Kristin Aspen og trofast Hei-
di Berdal fra Nidaros DC. Det ble
spilt åpen klasse slik at Kristin og
Heidi var med på klubblag. Det er
bare å håpe at interressen for
Norgesserie n vil øke neste år.

Lagene fikk spilt 5 kamper hver, og
Willhelm Tell var overlegen med 5 av
5 mulige seiere. Slik gikk det: W.T: 7-2
over Skogn DC; 6-3 over både Nidaros
DC & Namsos DC og 5-4 over City DC
og Lillehammer DC. 
2. plass: Nidaros DC: Stian Lyngfelt,

Jostein Oldret, Michael Owesen, Haakon
Grindvik, Bård Heitman, Heidi Berdal.
3. plass: Lillehammer DC: Vegar El-

vevoll, Stig Jarle Knudsen, Narve Plas-
sen, Bjørn Sjølstad, Svein Arvid Ny-
gård, Terje Oseth, Kai Magne Aspe-
bakken.

Når siste runden stod for tur var det 3
lag som hadde 24-12 i leg og 2 av la-
gene hadde tapt 1 kamp hver. Frem til
da var det WT som stod uten tap.Etter
6 spilte singlekamper mellom WT og
Lillehammer stod det 4-2 til LH. Nu
MÅTTE WT vinne resten eller slutter
som nr.3! Yes! WT vant de 2 siste dou-
blekampene! 
Den siste og avgjørene kamp mellom

WT og LH (Jan Inge / ”Hjelmis” mot
Stig Jarle / Vegard ) ble også meget
spennende! Score 2-2 og Jan Inge bom-
met på utgang, etterfulgt av Stig Jarle
som også bommet! Da var det helt stil-
le i lokalen. Du kunne høre ei knappe-
nål falle! ”Nå Hjelmis, kan du dra seie-
ren hjem?” De to første pilene: kjem-
pebom over D.20! Hjelmis snur seg og
sier trøtt, ”nå ble det stille her”. Gjør
seg så klar til å kaste og BANG, der
satt D.20. Seier til Willhelm Tell! Da
var det ikke stille lenger!

Spillerstatistikken viser at nr. 1 og
nr. 2,Vegar Elvevoll og Stian Lyng-

felt, hadde turneringens høyeste snitt

på 5.3714 og 5.2051. Allikevel scoret
Stian høyeste poengsum på 203 mot
Vegars 188! (Leg og utganger utilgjeng-
lig).
Høyeste snitt hittil registrert i Nor-

gesseriefinalen er Robert Wagners
6.5122.
Nr. 3 og 4 Stig Jarle Knudsen og Cor

Dekker hadde 171 og 167 poengsum
med Jostein tett bak med 162 poeng.
Deretter falt p.sum ned til 137, hvor vi
fant Kenneth Bråteng fra Namsos!

Få mennesker, allikevel en meget
hyggelig og bra turnering. Det for-

telles at hele helgen var meget spen-
nende og at det var veldig jevnt blandt
de tre første lagene hele veien!

Vi vil gjerne takke Bettan Eidet fra
Willhem Tell for en kjempeinnsats da
daRts satt fast! Kjempegøy å få vite
hvordan en såpass spennende finale
gikk til  – og takk for bildet!

Anne Hoff

• NORGESSERIEFINALE 2013 •

WILLHELM TELL’s DC KAPRET 1. PLASS!
Svein Strandmyr, Walter Lau, Ronny Kasin, Jan Inge Arnesen,Robin Lundemo
Eidet, Svein Arne Hjelmeland og Terje Hegg forsvarte tittelen fra ifjor!



Hva er likheten mellom
Vegar Elvevoll og Rita
Elin Beck-Hauglid? 
Begge vant årets NC-3
og begge er nordfra! 

Atter en gang har Bardufoss
DK bevist hvor flinke de er
som arrangører. Det kan be-
kreftes at det kun er fornøy-
de deltakere i etterkant av
NC-3 helgen. 31 herrer og 7
damer representerte 6 klub-
ber nordfra og 10 klubber
sørfra. Det var veldig mye
bra spill med tette kamper,
høye utganger, raske leg og
mye spenning!

HERRESINGLE, 

Som sagt, var det mye bra spill i løpet av
helgen, det er bare synd at ikke flere
små sensasjoner som raske leg, høye ut-
ganger, 9-pilers, 170-utg., 180-er osv. blir
notert! Dette gjelder alle turneringer!
Helge Talstad-Koppang, Molde og Jo-
stein Oldret, Nidaros, kom helskinnet
fra puljespillet uten å ha tapt et eneste
leg. Cupen startet med 8.-dels finalen.
Alt tydet på fortsatt bra spill med flere 3-
2 kamper. Den eneste notering fra den-
ne runden er en 12.-pilersleg som King
Georges Henrik Halsvik stod for. Til
slutt ble 12 piler helgens raskeste leg!

Kvartfinalen så ut til å være ”lett
match” for både Vegar Elvevoll og

Tellef Mjelde, Z.bulls, som vant 3-0 over
h.h.v. Jørn Monsen, M.East og Jan Erik
Paulsen, Stræ. Det er ikke sikkert det var
så lett til tross for sifrene! Henrik Halsvik
vant 3-1 over Ingar Nilsen, H.stad, og Jo-
stein Oldret, Nid., slo Torben Skaret,
Nam 3-2. Semifinalene ble forholdsvis
enkle kamper for Vegar som vant 4-0 over
Tellef, og Henrik med 4-2 over Jostein.

Finalen må ha vært en uhyre spen-
nende kamp til tross for sluttresultat

5-2. Vegar gikk sterkt ut, en liten stund
kunne det fryktes en kortvarig finale.
Men nei! Da Vegar ledet 3-0 og så gan-
ske trygg ut, skjerpet Henrik seg og tok
2 leg på rappen slik at 0-3 straks ble for-
vandlet til 2-3. Det ble ganske stille i sa-
len da Vegar skulle kaste pil nr. 21 som
kunne sikre ham ledelse 4-2. Den satt!
Henrik hadde 92 i rest etter 18 piler.
Begge spilte skikkelig bra, og da Vegar
sikret seg siste leg på 15 piler, hadde
Henrik 63 i rest etter kun 12 piler!  En
skikkelig fin kamp som lett kunne ha

svingt den andre veien!
Vegar hadde piler på 19, 17, 15, 21 og

15 piler. Henrik19 og 22 piler. Pilsnittet
kunne ikke ha vært mer likt! 26.10 for
Vegar og 26.04 for Henrik!  
R. leg: Henrik Halsvik, 12 piler
H. utg: POP (ellers kjent som Per Ove
Paulsen!) / Frode Røstad 130 poeng.

DAMESINGLE

7 påmeldte er ikke mange, allikevel re-
presenterte de 6 klubber! Og spenning
ble det! Kun Veronica Simonsen, GL,
vant samtlige kamper i innledende med
legdiff. 9-2. Semifinalene gikk greit for
Rita Elin Beck-Hauglid, KH, og Veronica
som vant sine kamper 3-0 over Monica
Strandmyr, WT, og Hege Elvevoll, LH.
Finalen derimot ble en skikkelig artig

kamp, til tross for flere laaange leg og

ingen snitt verd å nev-
ne. Rita raste av sted og
plutselig var stillingen
3-0, kun ett leg fra seier!
Men, Veronica fant seg
ikke i dette, og fra 0-3
reduserte hun til 3-3!
Rita hadde bestemt seg,
og med kampens ras-
keste leg på 24 piler sik-
ret hun seg seieren! Det
kan nevnes at Rita had-
de 180 i finalen, men
mye problemer med ut-
gangene.

HERRE- OG 
DAMEDOUBLE 

16 ivrige par ventet ved oche’n søndag
morgen, 14 herrepar og 2 damepar. Si-
den det kun var 4 påmeldte damer, fikk
de delta i herreklassen. De spilte ”dame-
finale” seg imellom, der Veronica Si-
monsen / Marit S. Norby, GL / LOF, slo
Monica Strandmyr / Hege Elvevoll, WT
/ LH, glatt 4-1. Allikevel ble det Helge /
Monica som stod for kampens raskeste
leg på 19 piler. 
Herrenes kvartfinaler ble aldri noe

spennende med 2 x 3-0 / 1 x 3-1 som re-
sultater. Kun Jostein Oldret / Christian
Willhelmsen, Nid / KH måtte hele veien
til 3-2 før de greide å tukte Torben Ska-
ret / Steffen Hellem, Nam / 3 Sverd.
Svein Arvid Nygård / Svein Strand-

myr, LH / WT, tapte en godt spilt semifi-
nale 2-3 for Jostein / Christian som der-
med sikret sin finaleplass. En litt lettere
oppgave forVegar / Helge som vant se-
mien 3-1 over Leif Hammer / Morten
Isaksen, M.B / K.H.  Slik ble det til at
Vegar Elvevoll var å finne i finalen atter
en gang denne helgen, her sammen
med Moldes Helge Talstad-Koppang.

Finalen ble en underholdende kamp til
tross for at spillingen ikke var helt

opp til par. Vegar / Helge tok 1. leg på 27
piler. Jostein / Christian sikret seg en 2-1
ledelse med 2 leg på 22 og 21 piler. Det
var nok for Vegar / Helge som slo til med
3 leg på rappen på 21, 21 og 24 piler og
seieren var et faktum med 4-2.! Vegar /
Helge kastet tilsammen 7 tons+ mot Jo-
stein / Christians 10 tons+. Pilsnitt for
Vegar / Helge 14.06 mot Jostein / Christi-
ans 13.04. Høyeste utgang kastet Jostein
på 158 poeng. (Antall piler ukjent)

Med dette sluttet en kjempefin NC-
helg i Nord-Norge Redaksjonen

vil benytte seg av anledning til både å
rose og takke alle i Bardeufoss DK for
alt de gjorde for å hjelpe oss med jobben
å få flest mulig opplysninger i boks. Alt
kom i posten – og Anne jublet når hun
åpnet postkassen! Alt var der! Tusen, tu-
sen takk!
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tekst:
Anne Hoff
Foto: Hege
Elvevoll

Rita Elin gratuleres
av Strængsprettens
Harald Einan!
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Molde Open 2013 ble avholdt 20.-21.
april i Skytterhuset rett utenfor Mol-
de. Etter noen år med svært dårlig
oppmøte, var det i år et gledelig opp-
sving i deltakelsen og totalt var det
nærmere 50 stykker som stilte opp i
løpet av helga. Nidaros DC stilte med
en stor delegasjon og en rekke spil-
lere fra Møre og Romsdal gjorde
come-back etter kortere eller lengre
fravær fra dartsporten. 20 deltakere
deltok på en velkomstcup i klubblo-
kalene til Molde DK fredag kveld og
her ble det Bård Heitmann / Kai Hol-
men som gikk seirende ut etter 3-0
over Stian Lyngfelt / Elen Johanne
Holmen i finalen. Helgas uheldigste
må sies å ha vært Nidaros' Geir El-
levset som dessverre ble syk og måt-
te trekke seg både fra single og dou-
ble. En semifinale i velkomstcupen
ble dermed den sportslige behold-
ningen for Geir denne gangen.

Tekst: Arild Hoff

HERRER SINGLE
Det mest imponerende fra puljespillet
var nok Karl Johnny Lervåg som satte
et 12-pilers leg med 143-utgang i sin
kamp mot undertegnede. Dette er nor-
malt mer enn tilstrekkelig for å slå
meg, og Karl Johnny kunne kanskje
hatt bedre bruk for dette leget i sin før-
ste cupkamp der det ble et knepent 2-3
tap for Jostein Oldret. Jostein måtte på
sin side strekke våpen i kvartfinalen
da Kent Sivertsen slo ham med samme
sifre. Robert Hansen avanserte også til
semien etter å ha slått ut hjemmehå-
pene Erik Fenstad og Lasse Johnsen
med 3-1 i de foregående kampene. I
kampen mellom de to siste årenes vin-
nere Kent og Robert, var det Robert
som viste klasse og vant greit 4-0. 

Kvartfinalene på motsatt side av
cupskjemaet ble rene klubboppgjør
der Stian Lyngfelt slo Bård Heitmann
3-1 og Rune Kristoffersen halte i land
en 3-2 seier over Christian Johansen.
Stian tok ledelsen i kampen mot Rune,
men Rune hentet seg inn og utlignet til
3-3, før Stians rutine sikret ham avgjø-
rende leg og finaleplass. 

Ifinalen var det Robert som åpnetballet med et 15-pilers leg, før Stian
utlignet med 120-utgang på 18 piler.
Stillingen ble 3-3 og Stian tok deretter
over initiativet med et 17-pilers leg.
Åttende leg åpnet litt famlende fra

begge spillere, men med 119 i rest be-
stemte Stian seg for at nok er nok og
gikk rett ut og sikret seg sin første sei-
er i Molde Open. Pilsnittet ble til slutt
24,81 på Stian og 24,58 på Robert.

DAMER SINGLE
Nidaros DC var representert i begge
semifinalene etter at Heidi Berdal slo
klubbvenninne Sunniva Antonsen 3-0
og Inger Mogseth slo Fride Doran 3-1.
De to andre kvartfinalene var begge
sunnmørsoppgjør mellom Langevåg og
Ålesund der klubbene endte opp med
hver sin seier. Lena Hansen vant greit
3-0 over Anne Live Oppedal, mens
Åse Olin Røssevoll slo ut Elin Aase-
strand med 3-1. Semiene ble svært jev-
ne og spennende og begge Nidarosda-
mene måtte til slutt melde pass med
tap 2-3.

Ifinalen tok det litt tid før spillernekom skikkelig i gang. Åse var den
som startet best og tok ledelsen 2-0 før
Lena skjerpet seg og tok tre strake leg
på hhv. 26, 24 og 25 piler. Åse utlignet
deretter med 28 piler og det var klart
for et siste og avgjørende leg. Dette
gikk Lenas vei og hun sikret sin tolvte
seier i Molde Open og dermed sin fjer-
de vandrepokal til odel og eie. En

svært imponerende prestasjon av
Lena. Etter at Molde Open ble en årlig
foreteelse i 1997 er det kun 5 ganger at
Lena ikke har vunnet turneringen.

HERREPAR
Hjemmehåpet Lasse Johnsen spilte
par med Nidaros' Håkon Grindvik. Pa-
ret imponerte og vant sin pulje og spil-
te seg deretter fram til semifinalen et-
ter 3-1 over Dag Jacobsen/Geir Nydal.
I semien ble derimot toppseedete Ro-
bert Hansen / Christian Johansen for
sterke og vant 3-1. Smølas Kent Sivert-
sen / Ståle Johansen slet seg til en 3-2
seier over Rune Kristoffersen / Stig
Erik Hjellestad i kvarten, men etter en
svært spennende semifinale måtte de
takke for seg etter 2-3 mot Jostein Ol-
dret / Bård Heitmann. 

Ifinalen gikk det meste Langevågsvei. Bård / Jostein klarte ikke helt å
heve seg opp til det nivået de viste i
kampene før og Robert / Christian sik-
ret seg en komfortabel 4-1 seier.

DAMEPAR
Brattvågjentene Fride Doran og Gjer-
trud Longva gjorde begge comeback et-
ter en liten dartspause. Til tross for at de
nå representerer hver sin klubb funge-
rer samspillet tydeligvis fortsatt godt og
finaleplassen ble sikret med 3-1 i semi-
en mot Eva Abrahamsen / Sunniva An-
tonsen. Heidi Berdal / Inger Mogseth
var nok begge fast bestemt for å revan-
sjere semifinaletapene fra dagen før og
finaleplassen ble sikret uten at de hadde
avgitt leg i turneringen. I semien var det
Anne Live Oppedal / Åse Olin Røssevoll
som fikk unngjelde. 

Ifinalen klarte Fride og Gjertrud åfravriste Heidi / Inger sitt første og
eneste leg denne dagen, men likevel
var det Nidaros som gikk til topps i da-
menes parturnering med 4-1 seier.

Molde Open har siden 2010 blitt
gjennomført som en minneturnering
over klubbens mangeårige medlem
Helge Guddal. Også årets turnering
ble en vellykket og verdig markering
over en god venn som forlot oss så alt
for tidlig.

• MOLDE OPEN - HELGE GUDDALS MINNECUP •

Stian Lyngfelt og Lena Hansen til topps

Lenas 12. seier i Molde. Stians første.

God sommer!
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Til tross for flomfare rundt
omkring i det siste, kom 74
herrer og 8 damer helskin-
net fram til Øvre Årdal, gla-
de for å være med på Øvre
Årdals 23. Openturnering
på Ungdomshuset, selvsagt i
regi av sjefene selv, Roy
Schultz, sjef for ”alt og alle”,
og Liselotte Olufsen, sjef for
alt som heter ”mat og drik-
ke”! Begge to gjorde en
fremragende jobb! Vi buk-
ker og vi takker!! Så mange
som 3 landslagsspillere var
på plass for å være med på
all moro og for å kjempe om
Vandrepokalen med mer og
mer ”godteri”oppi! Robert
Wagner har allerede sitt
navn på pokalen 1 gang,
men junioren Håkon Kjør-
ren bestemte seg for at det
ikke skulle bli engang til, i
allefall ikke i år!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Øyvind Grøndahl / Jarleif Kjørren

62 glade dartsspillere var med på Vel-
komst Cup på fredagkveld, da det som
vanlig ble spilt trukket double. Alltid

spennende å få vite hvem man skal
spille sammen med! Fullt liv med en
gang. Det er bestandig både morsomt
og ofte rørende å treffe gamle venner,
ofte fra ”way back”! Etter noen timer
var det tid for semifinalen mellom
Kent Sivertsen / Geir Håland, Smøla /
Public Sotra og Roy Arild Schultz / Ro-
bert Wagner, Årdal / Arendal. Det ble
Roy og Robert som gikk videre til fina-
len, men mot hvem? Det kunne bli en-
ten Odd-Leif Naustdal / Kenneth Brå-
teng , K.Oscar / Namsos eller Ken
Adolfsen / Per Ivar Nørstebøen, K.Os-
car / Dokka. Odd-Leif og Kenneth be-
stod prøven og var klare til å stille opp
mot Roy og Robert W. i finalen. Roy &
Robert W. vant, med beste leg på 15
piler / Robert stod for en 135-utgang.
En bra start på helgen, med masse bra
spill og mange entusiastiske deltakere.

HERRESINGLE
Til André Lervik fra Smøla: 
daRts gratulerer med 170-utgang!

En imponerende samling av 64 norske
dartsspillere fra i alt 20 kubber var klare
til dyst! Det fantes noen få personer
utenom som ikke skulle spille, men som
også representerer sine klubber p.g.a. et
eller annet verv e.l. Undertegnede var
stolt av å stå på listen i Årdal som den
eneste representant for T.T.A! Hvor er
dere? Dere er savnet! Det var mye flott
spilling og mange spennende kamper. 3
landslagspillere er en fin reklame for
denne supre Open- turneringen, og van-

drepokalen er klart en motivasjon! Ro-
bert Wagner har sitt navn der allerede
én gang. Turneringen vokser og vokser!
Det spiltes 16 puljer x 4 spillere. Føl-

gene 5 deltakere kom ”uskadet” fra pul-
jene sine, dvs. uten å ha tapt et leg, leg-
diff. +9: Robert Hansen, Richard Fager-
mo, Kent Sivertsen, Robert Wagner og
Geir Alvheim. Følgende spillere tapte
ett leg, dvs. legdiff på +8 : Christian Jo-
hansen, Stig Jarle Knudsen, Yngve
Skomsøy og Bjørn Ola Aukrust. Føl-
gende prestasjoner ble notert i puljene:
Rune David: utg.130 og 108, og 15 piler:
Ken Adolfsen stod lenge med 14 piler
som best / senere slått av Robert Wag-
ners 13 piler!: Kent Sivertsen 118-utg.,
Stig Jarle Knudsen 116-utg / 15 piler:
Håkon Kjørren 103-utg., Per Jan Fager-
mo 15 piler / 2 x 180. Vi må heller ikke
glemme Smølas Andre Lervik med 170-
utgang i puljespillet!

Sikkert mange fine prestasjoner i tidli-
gere kamper i cupen, men ikke alt

kan taes med og vi hopper direkte til
kvartfinalen, hvor vi starter opp med 3
x 3-0 kamper! Kenneth Bråteng over Jarl
Yngve Skomsøy; Rune David over Ken
Adolfsen og Kent Sivertsen over Robert
Wagner. Og så var det én 3-1 kamp,
hvor Robert Hansen greide å rive et leg
fra dagens ener Håkon Kjørren!

Semifinalene ble begge 4-2 kamper,
vunnet av Håkon Kjørren og Rune

David over hhv. Kenneth Bråteng og
Kent Sivertsen.

• ÅRDAL OPEN 2013 •

HÅKON K
JØRREN

Ungdom har ikke godt av for mye skryt, sies det!
Men her MÅ vi skryte av en 16- åring!

DAGENS HELT

Håkon og hans heiagjeng fra Lom.
Rune møtte sin overmann 
i Håkon under Årdal Open.
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En utrolig spennende
kamp mellom Kent og
Rune startet med 2 raske
leg til Rune, fulgt av
kampens hittil raskeste
leg på 15 piler til en be-
stemt Kent! 4. leg på 14
piler også til Kent! Stil-
lingen 2-2! Da ville ikke
Rune mer og avsluttet
kampen med 2 raske leg
på 2 x 17 piler og slutt-
score ble 4-2 med finale-
plass for Rune. Statistikk
for Rune: Piler:17, 17,
18, 21 / H.utg: 107 / Pil-
snitt: 25.26. Kent: Pi-
ler:15, 14 / H.utg: 81 /
Pilsnitt 26.33.
Den andre semien

mellom Kenneth og Hå-
kon var ikke fullt så
spennende, til tross for
at Kenneth tok pusten
fra mange da han sikret seg 1. leget
med 15 piler / 50-utgang! Håkon fikk
sikkert bakoversveis da han satt igjen
med 160 i rest etter 12 piler! MEN,
Håkon hadde bestemt seg...etter å ha
kommet SÅ langt, skulle han vinne!
Dermed sikret han seg 4 leg på rappen
og seieren ble 4-1! Det viser Håkons
utrolige viljestyrke!
Statistikk Håkon: Piler: 18, 21, 30, 16 /
H.utg: 106 / Pilsnitt 24.17. Kenneth: Pi-
ler: 15 / H.utg: 50 / Pilsnitt 19.90.

Håkon dermed finaleklar – utrolig
for mange, men ikke for de som

kjenner denne unge mannen fra Lom
som har en ro og beregning i sitt spill
som er kun en fryd å se! Ja! Håkon traff
ingen ringere enn Rune David i finalen.
En kamp som var så tett at den var åpen
helt til siste pil var kastet! Etter 6 leg var
stillingen 3-3. Håkons ro og beregning
var grunnen til at han vant de to siste le-
gene. Etter 15 piler i 7. leg var hans rest-
score 89 mot Runes 48. Håkon avgjorde
leget like godt med 89-utgang / 3 piler.
Etter 18 piler i 8. leg, restscore for Hå-
kon 60 mot Runes 16. ”Her er det farlig
å slippe Rune til”, tenkte vel Håkon og
avsluttet likegodt med 2 piler! Sluttstil-
lingen ble altså 5-3 til Håkon! 
Håkons piler: 24, 20, 21, 18, 20 /

Rune 18, 21, 20 Hutg: Håkon 89 /
Rune 73. Det har vel aldri skjedd før at
vi har hatt så likt pilsnitt? Håkon 24.03
/ Rune / 24.01! 
Rune: 14 tons +: 140x6 125x2 100x6 

Håkon: 12 tons +: 140x2 139x1 137x1
130x2 100x6

DAMESINGLE

Det er lenge siden det har vært så få
damespillere påmeldt til Årdal Open.
Flere av de mer eller mindre ”faste”
ansikter var savnet, de fleste fra Øst-
landet. Allikevel greide de 8 som var
med, til å få til en vellykket og mor-
som spilledag!
Elin Aasestrand fra Langevåg kom

seierende ut fra puljespillet med kun
ett tapt leg, og legdiff. +8. Christine
Ingebrigtsen, Bergen, var best i pulje 2
med 2 tapte leg, legdiff. +7. Det ble
notert en flott 160-utg.for Christine.
Cupen startet med kvartfinalen,

(ingen score mottatt). Elin, Liselotte
Olafsen, ÅR, Anastasiia Shtareva,
Smø, og Christine slo hhv. Anita Hoff,
KG; Gunn Sætre, År; Elen Holmen,
Smø, og Marit Høiberg, LA.
Semien mellom Liselotte og Elin gikk

kun Elins vei og sluttet 3-0. Piler: 23, 27,
34 / utg.20 / p.snitt 17.89 mot Liselottes
12.96. Likedan var Anastasiia overlegen
i semien mot Christine, 3-0 her også. Pi-
ler: 25, 39, 37 / H.utg: 3 leg - 5, 8, 5!
Plenty double-trouble for begge to!
p.snitt 14.88 mot Christins 14.13. 
Mange ble overrasket i finalen som ble

fullstendig enveiskjørt av Elin, som vant
4-0 over Anastasia som så gjerne ville ha
fått navnet sitt på pokalen i år også! Men
slik ble det ikke! Elin spilte målbevisst og

stødig og vant velfortjent.
Piler 36, 36, 25, 29 piler.
H.utg: 40; / p.snitt 15.90
mot Anastasias 15.77. Ut-
gangene var litt vriene for
Anastasiia denne gangen!
Elin stod for både da-

gens raskeste leg og
høyeste utgang på 15 pi-
ler / 100 utg. Bra jobbet,
Elin!

ÅPEN DOUBLE, 
32 PAR

Resultatene fra årets
Åpen Double er litt
”tynne”, men slik gikk
spillingen f.o.m. kvartfi-
nalene: Robert Wagner /
Narve Plassen, AR, slo
Rune David / Ronny Ka-
sin, KG/WT: Robert
Hansen / Christian Jo-

hansen vant over Jarl Yngve Skomsøy
/ Kent Sivertsen, SMØ: Per Jan Fager-
mo / Kenneth Bråteng, NAM, vant
over Jon Erik Rosvoll / Andre Lervik,
SMØ, og sist vant Stig Jarle Knudsen /
Ken Adolfsen, LH/ KO over sjefen selv,
Roy Schultz og Rune Engesæter, begge
Årdal!
Semifinalene tapte Per Jan / Kenneth

for Robert W./ Narve og Robert H./
Christian vant over Stig Jarle / Ken. Fi-
nalen ble dermed mellom Robert W./
Narve og Robert H / Christian. Først-
nevnte par vant årets double, og den
eneste ”nyhet” å plukke ut var utvil-
somt Robert og Narves 12-pilers leg!! 

DAMEDOUBLE 

Med kun 7 damer ble det nødvendig at
én spiller ikke fikk være med. Synd,
da i utgangspunkt var det 8 damer. Det
var Marit Høiberg fra Larvik som fikk
svi. Men spillingen fortsatte, og det ble
Liselotte / Gunn fra Årdal (og kjøkke-
net!) som vant! Rart de hadde krefter
igjen etter alt det gode vi andre fikk
spise i løpet av helgen! 
2. plass gikk til Elin / Anastasiia og

3. plass til Anita H / Elen H.

Så var det tid for å takke for oss, alle-
sammen. Som vanlig ble det en helg

med både nye og gamle venner. Det so-
siale er en viktig side av sporten DARTS!

ELIN AAS
ESTRAND

  
       

DEBUTANTSEIER!

Elin gikk like godt
hen og tok seieren i
debuten i Årdal. 
Det resulterte også i
bestemannsprisen.

FORTSETTER SIDE 11
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• BERGEN OPEN •

170!! Flere slike 160!! ut-
ganger hjelper mye!! 150!!
Dette var noen av utgangene
til Robert Hansen da han
vant Bergen Open for 3.
gang og tok med seg vandre-
pokalen og 7.000 kroner! En
herlig helg i Bergen med
vanlig Bergensvær, sommer
og sol, og med 37 deltagere.
Dessverre bare 2 påmeldte
damer i år. De stilte i herre-
klassen pluss at de spilte sin
egen finale etterpå.

Tekst: Moritz Bøe • Bilder: ukjent

Veldig mye bra spill i innledende kam-
per. Josse, Robert og Kim Remi med 14
piler, Jørn og Stig Jarle med 15 piler,
Kjetil Eikesdal med 2 x 16 i én kamp,
og ikke minst Stig Jarle med en 12-pi-
lers der han åpnet med 2 x 180, men
bommet med 7. pil, fikk 60 og gikk ut
på 81 med 3 piler!
Robert hadde høyest utgang i innle-

dende med 160 (18 piler) og Kjetil had-
de 148.

Semifinale 1 mellom Robert og Kjetil
vant Robert 4-1, med leg på 17,

18,28 og 20 piler. Andre leg på 18 piler
ble avsluttet av Robert med 170-ut-
gang. Dagens herligste! Kjetil vant sitt

leg med 21 piler, men imponerte mest
med stødige tons i de fleste leg.
Semifinale 2 mellom Stig Jarle og Jo-

stein Oldret vant Stig Jarle også med 4-
1, og med leg på 14,18,20 og 24 piler.
Jostein vant sitt leg på 21 piler.

Robert vant en glimrende finale 5-3.
Stig Jarle tok første leg på 20 piler,

Robert det andre på 22 piler, Stig Jarle
det tredje på 18, Robert det 4.-,5.- og 6.
leget med 15,18 og 23 piler. Stig Jarle
tok 7.leg med 19 piler og Robert av-
sluttet med sin 3. høyeste utgang for
dagen med 150 og 18 piler.
Gratulerer!

Damene hadde sin finale, som Ber-
gens Christine Ingebrigtsen vant

med 4-2 over Marit S. Nordby fra Lo-

foten, uten at noen av dem imponerte.
Det var jo ikke helt enkelt da de kun
var 2 og muligheter for den store kon-
sentrasjonen uteble. Men veldig bra av
Marit som kom seg gjennom puljespil-
let for herrene tidligere med t.o.m. å
vinne en kamp! 

Dobbel på søndag: 17 par stilte til
start i sommervarmen søndag, og
Kong Oscar fikk endelig 2 mann i fina-
len med hver sin makker.
Semifinale 1 mellom Jan E Laberg,

KO / Ronny Kasin, WT, og Stig Jarle,
LH / Kim Andersen, LH vant først-
nevnte med 3-0 med leg på 21, 24, 21
piler.
Semifinale 2 mellom KO�s Dani-

elsen-brødrene og K. Adolfsen, KO / K.
Eikesdal, GL, vant sistnevnte 3-1 med
leg på 22,20 og 17 p iler
Finalen mellom Ken Adolfsen / Kje-

til Eikesdal og Jan I Laberg/Ronny Ka-
sin endte 4-2 til Ken og Kjetil. Første
leg vant Ken / Kjetil med 25 piler, 2.
leg gikk til Jan Erik og Ronny med 21
piler. 3. og 4. leg vant Ken og Kjetil
med 30 og 25 piler mens Jan Erik og
Ronny vant 5. leg på 22 piler. Siste og
det beste leget gikk til vinnerne med
19 piler og dermed seier.

En flott helg i Bergen der vi fikk inn-
trykk av at alt gikk knirkefritt for

seg og alle koste seg. Begynte litt se-
nere på dagen, (kl.12), men var ferdig
til kl.18.

Robert Hansens 3. på rad!

Fortsetter fra side 10

Årdal kan den siden bedre enn de fles-
te, og det er derfor så mange satser på
Årdal Open år etter år! Man behøver
ikke være ensom hvis man spiller
darts! Iallefall ikke i Øvre Årdal!!

Spesielt må nevnes gjengen som pas-
set på at alle fikk den mat og drikke

de trengte, ryddet etter oss og i det hele
tatt gjorde alt for å glede oss andre.
Hjertelig takk til Liselotte Olufsen og Jo-
stein Storli som brukte torsdag t.o.m.
søndag på å skaffe og tilbrede maten vi
spiste! Gunn Sætre som hjalp dem med
mat på lørdag og søndag. Ruben Agledal
Skakstad og Roar Tveit som var ansvar-
lige for disksalg. Roy vil også være med
å takke ”Ekstra hjelp” som dukket opp
etterhvert! Håkon Helling som solgte
pølse; Anita Hoff, ”litt av hvertdame”,

som var overalt hvor det trengtes, og
Olav Schultz som passet på at alle de
som var tørste mellom kl. 22.00 til 01.00
fikk det de trengte! Helgens suksess var

avhengig av dere! Alle takker dere for et
kjempe- vellykket samarbeid! 
Vi gleder oss til neste år alt! 
På gjensyn!

«Dette blir vi aldri lei», sier Per Jan, Odd-Leif, Anita og Marit
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• JUNIORTREFF 2 2013 Grua •

Juniortreff 2 er ferdigspilt og
lagret i historien for 2013!
Den blir ikke glemt så fort!
En kjempevellykket turne-
ring med 12 gutter og 8 jenter
som skulle kose seg med pi-
lene sine, og hverandre, hele
helgen. Alle husket oppfor-
dringen på innbydelsen –
”Husk piler og godt humør”!
Som så mange ganger tidli-
gere var møtestedet Grua
Skole. Tove Snerten er sikkert
savnet fremdeles, men Terje
Oseth har også vært med
lenge og lært mye av Tove.
Jarle Nevland er et fremmed
navn for flere, men han var
en ypperlig ”stand-in” og en
stor pluss til helgen! 

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Jarle Nevland.

Det kan tenkes at selve spillingen be-
gynte for alvor allerede på fredag
kveld som tidligere, kanskje med inn-
ledende puljer fra singleturneringen
som begynte tidlig lørdag etter em god
frokost. Alle var oppe tidsnok!

GUTTESINGLE

12 gutter fordelt på 2 puljer er mye
spilling, med 5 kamper hver. Den ene
puljen ble vunnet, ikke uventet, av
Håkon Kjørren, Lom, med 15-2 (+13) i
legdifferanse. De 2 tapte leg gikk til
Ole Christian Handelsby, FR, nr. 2 i
sin pulje. Det ble notert at Ole Chris-
tian stod for raskeste leg på 16 piler og
at Håkon fikk høyeste utgang på 160 p.
Thomas Liom, Dokka, vant pulje 2
med 15-4 (+11) i legdiff. Et aldri så lite
hakk bak Håkon! Pascal Kruger fra
Lom, ble nr. 2 med 13-5 (+8) i legdiff.
Notert 2 x 110 utg. for Thomas.
I kvartfinalen forsvant Tore Aronsen

Brustad. FR, Thor Erik Oen, DK, Ole
Christian Handelsby, FR, og Mats
Haugen, DK, slått av h.h.v. Håkon
Kjørren, 3-1, Pascal Krüger, 3-2, Tor-
stein Lyseng 3-2 og Thomas Liom 3-1.
Det ble noen meget godt spilte kam-
per! Både Pascal og Torstein måtte slite
for sine semifinaleplasser!

Semifinalene var 2 vidt for-
skjellige kamper! Håkon vant 3-0
over Pascal uten problemer,
mens Torstein måtte slite for
sin 3-2 seier over Thomas!
Finalen gikk fullstendig

Håkons vei. Torstein fulgte
godt med, men Håkon var
et hakk for stor med pilsnitt
på 23.00 mot Torsteins
20.00; Håkon hadde leg på
23,26,18 og 20 piler / leget
på 18 piler med 112 utg.
og sluttscore 4-0!
R.leg: Ole Christian Han-
delsby16 piler. H.utg: Håkon
Kjørren 160p

JENTESINGLE

8 påmeldte fordelt på 2 puljer og
3 kamper hver. Ramona Eriksen,
GR, tapte kun ett leg for Elena
Andorsen, X’n og sluttet med leg-
diff. på 9-1 (+8). Madelen Fredrik-
sen, også Grimstad, vant puljen sin
uten å ha tapt et leg, 9-0 (+9). May
Helene Aspebakken, LH, ble nr. 2 i
puljen. (Ingen noteringer).
Kvartfinalene ble litt ”kjedelige”

med 3 x 3-0 score for Ramona, Elena
og Madelen over h.h.v. Silje Markus-
sen, FR; Hilja Lau Bendiktsen, WT, og
Mina Iselin Kjeserud LH. Siste kam-
pen tapte Malene Axelsen, WT, med
1 leg for May Helen Aspebakken,
LH. 
Semien mellom Ramona

og Malene ble meget spen-
nende og sluttet 3-2 til Ramona! (Se-
mien mellom Madelen /  Elena ukjent
score).
En flott finale for de som liker spen-

ning! Grimstads to stjerner, Madelen
Føreid Fredriksen og Ramona Eriksen,
skulle møttes! Madelen gikk sterkest
ut og vant leg 1, 2 og 3 med 23, 30, 21
piler. 3-0 ledelse – ett leg fra seier!
Men nei! Da våknet Ramona og slo til-
bake med å utligne til 3-3 med leg på
21, 22 og 33 piler. (Nervene begynte å
vise seg kanskje?!) Siste og avgjørende
leg endelig, igjen på 33 piler til...RA-
MONA!! Bra kjempet! 4-3! En bitter
pille for Madelen, som hadde pilsnitt
på 16.53 mot Ramonas 18.70. 

GUTTEDOUBLE

6 par og spenning i luften! I den ene
pulje vant Thomas Liom / Thor Erik

Oen fra Dokka begge sine kamper 3-0
og gikk direkte til semifinalen.. Likedan
vant Håkon Kjørren / Torstein Lysend,
Lom / Dokka den andre pulje med ett
tap, 3-1, og gikk til den andre semifina-
le. Det ble notert: Mats 99 ut. / Thomas
72 utg. R.leg: Thomas / Thor Erik 20 p.
Etter 2 elimineringskamper mellom de
resterende 4 par var det Tore Brustad /
Ole Christian Handelsby og Pascal Krü-
ger / Martin Zahl Slettom som erobret
den siste semifinaleplassen.
Den ene semien vant Thomas / Thor

Erik 3-2 etter en god og spennende
kamp mot og Pascal / Martin. Tore /
Ole Christian vant lettere 3-1 over Hå-
kon / Torstein.
Finalen ble en overlegen seier til

Thomas / Thor Erik som vant 4-0 over
Tore / Ole Christian. Godt kjempet!
R.leg: Thomas / Thor Erik 20 p.
H.utg: Mats 99 p.

Håkon Kjørren & Ramona Eriksen
best nok en gang!
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JENTEDOUBLE

Med kun 4 par ble det spilt pulje for å
konstatere rekkefølgen i cupen. Grim-
stads Madelen og Ramona tapte ikke et
leg. Ingen tvil om hvem var best fra
starten av! Direkte til semien hvor både
Madelen / Ramona og Elena / Malene
vant sine kamper 3-0. Ramona / Made-
len like overlegen i finalen der de knus-
te Elena / Malene 4-0. Ikke ett tapte leg
hele dagen er noe å ha respekt for!
R.leg: Ramona / Madelen 24p.
H.utg: Madelen 32p.

STEIN�S 5-KAMP

Til slutt på søndag ble det spilt Stein
Hellings populær oppfinnelse, Stein�s 5-
kamp. Moro var det at samtilige 20 juni-
orer var med på denne hyggelige avslut-
ning. Håkon Kjørren øverst på listen
med 212 p., hele 48 poeng foran neste-
mann, Pascal Krüger. 3. plass Thor Erik
Oen, 163 p /4.plass Torstein Granseth
Lyseng, 159p.

Selvsagt var det plass til litt moro ved
siden av spillingen! På lørdag er det
blitt en tradisjon mange steder med
”Pysjcup”, hvor alle har lov å spille i
et trekt par – denne gangen ble det til-
sammen 16 par! 
3. og 4. plassene gikk til og Håkon /

Nikko og Thomas/Mats , mens Walter
/ Pascal ble de ”store champions” etter
3-0 seier over Mikki/Hilja i finalen!!
Mye latter og morro ble det litt utover
natten!

Vi har hørt mange positive tilbake-
meldinger om atter en vellykket

Juniortreff. Forhåpentlig blir det
mange, mange flere med mange flere
påmeldte! Stå på!

Iselin Hauen utnevnte som «Idrettsnavn for januar»
Lisbeth Hauen, X’n DC
og ansvarlig for Juniord-
arts forteller: ”Vi gjør alt
for å reklamere i avisa
når det er noe”. I dette til-
felle gjelder det PD, Pors-
grunns Dagblad. PD som
nominerte Iselin som
kandidat til Månedens
Idrettsnavn for januar,
basert på vunnet NM, ju-
nior; vunnet Norgescup
sammenlagt, både single
og double og til sist uttak
på Landslaget 2013. Vi
visste ikke om det før jeg
fikk en melding fra en
bekjent. ”Nå har jeg stemt
på dattere di. Lykke til!”
Det var 5 kanditater /

stemning gjennom 5 da-

ger! ”Jeg
s e n d t e
meldinger,
mailer og
fikk noen
til å legge
ut på Face-
book”, for-
teller Lis-
beth. Vel-
dig mange
i dartsnor-
ge har stemt frem Iselin,
og det endte med at hun
VANT! Iselin fikk 58,5
prosent av stemmene.
Nr. 2 fikk 31.7 prosent!
Iselin vant også kr. 2000.
Vi synes det er ekstra
moro at Juniordarts fikk
en plass, da det går vel-

dig mye på fotball- og
håndballspillere.Vi sen-
der en kjempe stor takk
til alle som stemte på Ise-
lin!
Så nå gleder vi oss til

januar 2014, da alle må-
nedsvinnere konkurrere
om Årets Idrettsnavn!

Bilde øverst: Alle deltagere fra Juniortreff 2 fra Grua samlet på ett brett.
To fornøyde vinnere av Guttepar Juniortreff 3, Thomas og Thor Erik.
Ramona og Iselin smiler fornøyd over seieren i Jentepar i Grimstad.
(Bilde nederst til venstre:) Vinnere i Jente- og Guttepar på Grua: Fra venstre: Thor
Erik, Magdalen, Ramona og Thomas.

Iselin gratuleres av DNB. Foto: Pors-
grunn Dagblad
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Juniortreff 3 ble arrangert av
Grimstad Darts Club helgen 14.-
16. juni, og spillingen foregikk i
klubbens egne spillelokalet, med
overnatting på Frivoll Skole like
ved. 8 jenter og 9 gutter møtte opp
for å prøve lykken, og det ble en
meget vellykket arrangement med
mye god mat!

Tekst / bilder: Lisbeth Hauen

Som alltid startet det hele med mat før
vi setter igang med spillingen. Da det
var ujevnt antall gutter, stilte Cathrine
Vigsnes opp og spilte med Håkon Hel-
ling. Kjempeflott, da fikk alle være
med på dobbelen. Det ble spilt både
pulje og cup og dermed ble double fer-
dig på fredag. Det blei Thor Erik Oen
og Thomas Liom som vant med Håkon
og Christine på 2. plass. I jentepulja
var det Mona Smith og Madelen Fre-
driksen som vant med Ramona Erik-
sen og Iselin Hauen på 2. plass.

Så var det klar for cup, med mye bra
spilling. De som endte opp i guttefi-

nalen var Thor Erik / Thomas mot
Mats Haugen / Torstein G. Lyseng.
Thor Erik / Thomas vant! I jentefina-
len ble det Ramona / Iselin som vant
over Madelen / Mona.
Det ble litt sent, men gikk veldig

greit! Det var også to nye gutter fra

Grimstad, som gjorde en flott innsats
på sin første turnering.

Etter litt søvn på skolen, var vi klare
for lørdagens singleturnering. Mye

spenning i lufta på enkelte kamper!
Puljevinnere var Mats Haugen, Thor
Erik Oen, Iselin Hauen og Ramona
Eriksen. Iselin og Ramona jobbet seg
videre i cupen og møttes i finalen. De
slo  h.h.v Madelen og Mona Smith i se-
mifinalen. Det ble Iselin som stakk av
med seieren til slutt! Ramona kastet
raskeste leg på 20 piler og Iselin høyes-
te utgang på 100p.

Semifinalene på guttesiden var Tor-
stein mot Thor Erik og Thomas mot
Cato Eikeland. Det ble Torstein og
Thomas som gikk videre til finalen,
hvor Torstein vant overlegent 4-0.
Thor Erik fikk raskeste leg på 19 piler
og Cato høyeste utgang på 120p.

Det er alltid høy ”kosfaktor” på ju-
nioreffa! Det er ikke vanskelig å

se at ungdommen trives godt i hveran-
dres selskap. Det er alltid noen som
blir lei seg på søndagen før avreise.
Det er litt lenge mellom hvert junior-
treff for enkelte, men så er jo gjensy-
net alltid veldig hyggelig ved neste mø-
tet! PerM. Happy face here! De voksne
ser også ut til å kose seg i hverandres
selskap – det er alltid trivelig å være
med på Juiortreff!
På lørdagskvelden var det Pysjcup!

Det ble Torstein og Nikolai Amsdal
som slo Madelen og Lisbeth i finalen.
En annen moroturnering ble spilt

før avreise – Mikke Mus, jenter og gut-
ter i samme klasse. Her ble det Thor
Erik som vant over Thomas i finalen.
Madelen og Iselin tapte hver sin semi-
finalen.

Takk til Grimstad for et flott arrange-
ment og god mat. Så sees vi i Dokka i
slutten av august! På gjensyn! Lisbeth.

Denne gangen var
Torstein Granseth Lyseng & Iselin Hauen

BEST!

Foran: Torstein og Iselin stolte vinnere. Bak: Runners-up Thomas og Ramona ga dem
skikkelig kamp!
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Børselv Open er en mindre turering
som foregår hvert år i Børselv. Det
har ikke lyktes redaksjonen i daRts å
få særlig kontakt med klubben. I år
møttes 21 deltagere til dyst helgen
25.-26. mai i Børselv. Det hadde vært
moro å finne flere damer på deltake-
listen. Kun to modige damer var
med, Helene Henriksen og Torild
Rønnild, begge hører til Missing
Blink DK, og begge spilte først single
og så double sammen i herreklassen!

Det var sikkert et hyggelig darts-
møte, både for spillingens skyld og
for å møte gamle kjente! De som var
sørfra på listen var for det meste opp-
rinnelig nordfra! For eks. Vegar Elve-
voll fra Lillehammer! Og navnet

Geir-Ole Stina fra DGA i Oslo høres
også litt nordlandsk ut? Jo mer vi mø-
tes, desto bedre er det!

Resultater:
SINGLE: 1) Kjetil Edvardsen, Pon-
dus 2) Frode Røstad, Strængspretten
3-4) Nils Johan Kemi, Karasjok / Hans
Petter Hillestrøm, Kellys H. 5-8) Roy
Utsi / G. A. Gaup / V. Elvevoll, L.
Hammer. (Ingen noteringer).

DOUBLE: 1) Kjetil Edvardsen / Fro-
de Røstad, Pondus 2) Roy Utsi /  John
Arne Nilsen, M.B  3-4) Geir -Ola Sti-
na / Leif Lãnsman, DGA / WRDC.
Gjeruld Nikolaisen / Charles Olsen,
M.B

Anne Hoff, red.

• BØRSELV OPEN 2013 • BØRSELV OPEN 2013 • BØRSELV OPEN 2013 •

•DOKKA OPEN 2013 • DOKKA OPEN 2013 • DOKKA OPEN 2013 •

Kjetil Edvardsen slo Frode Røstad i singlefinalen!
Sammen gjorde de suksess i doubleklassen!

Dokka Open foregikk 15.-17. mars
og Åsheim Grendehus var, som tid-
ligere, brukt som spillested. Det
ble ingen skriv eller bilder om hel-
gen tidsnok til å kunne ta det med
i daRts 1/2013.

Vi mottok fine resultatlister straks etter
turneringen, som startet opp med ”Vel-
komstcup”!
22 ivrige ”dartere” meldte seg på og

ville helst spille snarest mulig! Blant dis-
se fantes det 5 damer, og en av dem,
Gunn Berit Storihle, DDK, havnet på 1.
plass sammen med Inge Berglund, HDT.
De slo Jan Øystein Viken, GL. og junior
Thomas Liom, DDK, i finalen. Delt 3.
plass gikk til Torstein G. Lyseng, DDK /
Runar Gundersen, ODT, og Bjørn Linna,
GL / Borger Storihle, DDK.

37 herrer og 11 damer var påmelde i
single og 16 herrepar og 6 damepar i
parturneringen (Hege Andersson var
12. dame!). Ingen notater eller be-
merkninger, men resultatene gikk slik:
HERRESINGLE: 1)Henrik Halsvik,

KG 2) Leif Inge Oen, ODT 3-4)Vidar
Søderlind. ODT; Håkon Kjørren, Lom
5-8) Cor Dekker, City; Helge Verket,
DGA; Bjørn H. Linna, GL; Runar Gun-
dersen, ODT.

DAMESINGLE: 1) Tove Verket, GL
2) Mona Liom, DDK 3-4) Anne Lise
Fjeldstad, Granbar; Kari Malstrøm,
ODT.
HERREPAR: 1) Cor Dekke / Jan

Roar Larsen, City 2) Håkon Kjørren /
Pascal Kruger, Lom 3-4) Thor Erik Oen
/ Leif Inge Oen, DDK/ODT; VidarSø-
derlind / Kjell M. Vaabenø, ODT 5-8)
Lars  M. Krohn / Bjørn H. Linna, Glå;
Bjørn Sveum / Per Ivar Nørstebøen,
DDK; Helge Verket / Runar Gunder-
sen, DGA / ODT; Inge Berglund / Fro-

de Andersen, HDT.
DAMEPAR: 1) Randi Krohn / Chris-

tine Svensrud, Glå 2) Ane Sørlund /
Kari Malstrøm, ODT 3-4) Hege An-
dersson / Anne Lise Fjeldstad, TTA /
GRa; Linda Viken / Trine Antonsen,
Glå / Gra. (Ingen R. leg / H. utgang.)

Til neste år får vi satse på bedre kom-
munikasjon!

Anne Hoff
Red.

HENRIK HALSVIK & TOVE VERKET
sikret seg topp-plassering i år!



D
A
RTSKIV

E

W
IN

M
A
U
- PRO

-

S
F
B

Underholdningsservice A/S
Biljard - Dart - Spill - Bingo - Lotteri - Automater

Tlf.: 23 23 31 90 - Fax: 23 23 31 91
Besøksadr.: Schous plass 7 («Bak» Schous Bryggeri) Postadr.: Boks 4709, 0506 Oslo

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

255,- inkl. mva.

Gjennomgående blader
(totalt uten stifter)
Pris til dartklubber:

345,- inkl. mva.

Skiven som er godkjent av 
British Darts Organisation

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

Gode rabatter til Dartklubber - be om prisliste/katalog.
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