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Rune David, Rachna David &
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DEADLINE

Det er allerede mange dager siden vi solte oss i Tønsberg, det var SÅÅ
varmt! I dag er det regnvær, kjølig og bladene er blitt litt gule. Høsten
er kommet! Sommeren forsvant uhyggelig fort. Forhåpentlig har alle
våre dartsvenner hatt en strålende sommer, og er klare til dyst?!
Norgesmesterskapene er ferdigspilt og vi gratulerer samtlige nye Norgesmestere 2013. Det har vært mye utrolig godt spill å se! Nye virkelig
gode spillere dukker opp hele tiden, og gamle ”stjerner” må ikke føle
seg for trygge bestandig! Bra med nye fjes! Dessverre minskes antall
spillere som er ute og reiser. Alle som er glad i vår sport må stå på og
lete etter nye medlemmer. Det finnes mange som gjerne vil prøve seg
på darts, men det må jobbes for å finne dem.
Juniorinnsatsen fortsetter som tidligere, og flere av våre unge spillere
er god nok til å kunne true de ”voksne”! De har kåret årets Norgesmestere – gratulerer! Europe Cup Youth er ferdigspilt, og til tross for
”manglende” poeng, spilte våre jenter og gutter BRA! Det var stort sett
doublene det stod på! Tren, tren tren...! Vi har fulgt med spillingen og
vet hvordan det var!
Fremdeles ca. 3 måneders spill igjen i år, med flere tøffe utfordringer.
NC-4, -5 og -6 og Norsk Pentathlon, samt openturneringer er på listen.
Likedan World Cup og Winmau World Masters + Lakeside kvalik. Sistnevnte er spennende i år. Lykke til, Rachna! Vi ønsker landslaget med
følge en fin tur til Canada og håper på masse godt spill! Kos dere med
pilene!
Juniorene har det litt roligere, med kun Juniortreff 4 i vente..
En bønn fra oss i redaksjonen. Alt for ofte får vi levert dommerark fra
semifinaler og finaler som ikke er brukbare! F.eks: manglende antall
piler spilleren har brukt av de siste 3 piler for å avslutte leget (eks 1, 2
eller 3 eller helst I, II, III). Får vi ikke det, er ingen pilsnitt mulig.
NAVN på spillere! Når det brukes kjælenavn ”Chief”, ”Den Store” e.l. er
det ikke alltid lett å vite hvem det gjelder. Som navn: A/F, G/K osv, er
heller ikke alltid greit å finne ut av når man sitter hjemme! Vær så
snill, hjelp oss med dette!
Ha det bra alle alle sammen!
GOD HØST & GOD DARTS!!
Med vennlig hilsen
RED.

NESTE NR.:

Turneringer:
Innen 14 dager
etter spilling.
Stoff ellers:
innen 15. nov. 2013
GRAFISK PRODUKSJON:
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Presidenten har ordet
sponsorer til sine turneringer må vi bare ta
av oss hatten for!
Vi må heller ikke glemme at vi er en frivillig organisasjon og at alle de som har
påtatt seg verv i organisasjonen,
jobber gratis! Det er mange,
mange timer av vår fritid som
går med til dette arbeidet.
Jeg pleier å si at jeg ikke har
fritidsproblemer fordi jeg
ikke har noen fritid! Slik er
det for mange av oss! Vi
gjør det fordi vi er glade i
sporten vår!

Hei alle sammen!
Da er allerede høstsesongen godt i gang!
Mange turneringer er allerede historie.
Norgesmestere er kåret både i junior- og seniorklassen!
NM Junior gikk av stabelen på Dokka i månedsskiftet august/september.
Der ble det kåret vinnere i både single, dobbel og lag! Gratulerer
alle nye Norgesmestere! Godt jobba alle
sammen!
Juniorlandslaget var
også på EM junior i sommer. Gratulerer til alle som
var med! Dere er alle fantastiske representanter for landet
vårt!
Også en stor takk til dere som jobber
med juniorene våre! Takket være dere kan
vi fortsatt ha egne turneringer for juniorer.
Det er en veldig viktig jobb dere gjør!

Vi har også et budsjett som
vi skal forholde oss til. Dette
blir laget på forbundstinget,
hvor det igjen er klubber og kretser
som bestemmer hva pengene våre skal
gå til. Tror jeg har sagt det flere ganger før,
men gjentar det gjerne: Still opp på forbundstinget og vær med på å bestemme!

eniorene hadde sitt NM i par, mix par og
mix trippel en uke senere i Tønsberg!
Der var det dessverre noe mindre deltakelse
i år enn det har vært de siste årene. Dette
håper jeg er et engangstilfelle og at deltakelsen øker igjen fremover!
Uansett: Gratulerer til alle Norgesmestrene. Vær stolte av medaljene!

S

Jeg har et stort ønske for fremtiden når det
gjelder alle dartsturneringene: Det er at alle
konsentrerer seg om spillingen og slutter
med å finne feil med det andre gjør! Med
andre ord: vær mot andre slik dere vil at de
skal være mot dere!

Det er også veldig viktig at alle oppdaterer
seg på lovverket vårt, og ikke minst respekterer det som står der!
Over nyttår planlegger vi et nytt kretsledermøte. Er det noen av dere som har forslag
til saker som vi kan sette på dagsorden, ikke
nøl med å sende det inn til styret! Ting
dere er opptatt av, eventuelle endringer, vi
er åpne for forslag.
iden nærmer seg for å søke på turneringer for neste år! Husk å sende søknaden til turneringeutvalget innen 15. oktober.
Dersom dere planlegger en Open-turnering,
så finn en helg som passer og send inn søknad om NDF-poeng!

T

Det har vært en del misnøye med størrelsen
på pengepremiene, at de er altfor små. Det
mange glemmer er at vi ikke kan betale ut
mer enn det vi får inn. Det har vi dessverre
ingen mulighet til! Vi kan selvfølgelig øke
startkontingenten betraktelig og dermed få
mer å betale ut, men jeg tror ikke det er løsningen.
Vi jobber med å skaffe sponsorer. Klarer
vi det, kan jo ting endre seg! Inntil disse
tingene er på plass, kan vi ikke endre på
størrelsen på pengepremiene. At enkelte
klubber og kretser klarer å skaffe lokale

Om bare en uke reiser landslaget vårt til
VM i Canada. Ønsker alle sammen lykke
til! Vær stolte av at dere får spille med flagget på brystet!
Ønsker også lykke til dem som bare
noen dager etter VM-reiser til Winmau!
il slutt en stor takk til dere som jobber
frivillig rundt om i det ganske land!
STÅ PÅ!

T

Dartshilsen fra Åslaug

Hurra for
ERIK NEERLAND!
180 i boks!!
Dartsnorge
gratulerer deg!

Nr. 3/2013

4

• NM 2013 • Par / Parmix / Trippelmix • NM 2013 •

Tre favorittseire, en sensasjon!
Alt var som forventet da vi
ankom Klubben Hotel i
Tønsberg. Alle ble ønsket
velkommen av hotelstaben,
og til og med solen hadde
funnet veien dit! Antall deltakere var dessverre færre
enn i fjor, noe som forhåpentlig tar seg opp igjen
neste år. De som var til stede opplevde en superhelg
med masse bra pilkasting og
mye spenning! Ikke å forglemme gleden av å treffe
gode dartsvenner fra landet
forøvrig! En fin helg!

Namsoslaget med
Kenneth,
Hilde og
Stian måtte se seg
slått av
Playerz DC
med Rachna, Rune
og Audar
på laget.

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David
Med fire NM-grener og Klubben Open
som skulle spilles, måtte alt klaffe, og
det gjorde det! Arrangørene gjorde en
bra jobb, særlig tatt i betraktning av at
det for noen var det første gang de var
med på å arrangere en NM.
Så til Velkomstcup med 36 påmeldte. I
forbindelse med et NM kunne det kanskje ha vært forventet noen flere. Fordelen får være at det hele avvikles på
rimelig tid!
Stig Jarle Knudsen og Jeanette Alviniussen, L.H / S.fjord, vant finalen på
bekostning av Jacques Langston og
Merethe Karlsen, ODT / L.H, som tapte 2-3.

«Vi er best», sier
Rachna og Åse som
vant Damer par.

HERREPAR, 42 PAR.
(67 PAR I 2012)

En spennende opplevelse!
Piotr Krol & Robert Wagner
årets beste herrelag! Finspill!
Et av helgens store ”sjokk” skjedde
allerede i 1. runde i Herrepar! Lillehammers Bjørn Sjølstad / Kai Aspebakken ”varmet opp” først i en elimineringskamp før de gikk videre til 1. runde hvor de ”utviste” 1. seedete Rune
David / Audar Solberg, The Playerz
DC! Drømmen om en NM-tittel gikk i
vasken i kvartfinalen da Bjørn og Kai

ble slått av ingen ringere enn Piotr
Krol og Robert Wagner! Robert / Piotr
og Stian Lyngfelt / Kenneth Bråteng
vant semifinalene over hhv. Stig Jarle
Knudsen / ”Mikki” Vaabenø og Vegar
Elvevoll / Jacques Langston. (Score
ukjent).
Robert / Piotr spilte meget, meget
bra i finalen og Kenneth / Stian ble

raskt hengende etter. De tok kun ett
leg, men da stillingen var 1-3 slo de
plutselig til med 100, 140, 100. Men
dessverre for sent i et NM, især når
motstanderen bruker kun 14 piler og
avslutter med 100-utgang! Flott spill
av Robert og Piotr som hadde leg på
18,15,21 og 14 piler med snitt på 27.57
mot Stian / Kenneths 23.44.
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• NM 2013 • Par / Parmix / Trippelmix • NM 2013 •
Parmix-finalistene
Hege, Daniel, Therese og Stig Jarle.

DAMEPAR, 22 PAR
(32 PAR I 2012)

Rachna David til topps igjen
sammen med Åse Finsådal!
En del bra spill underveis blant damene, men ingen stor prestasjoner /
overraskelser før tiden var inne for
kvartfinalen. Parene som vant kvarten
og gikk videre til semifinalen var:
Rachna David /Åse Finsådal PL.DC,
som vant over Karin Nordahl / Marianne Halvorsen, S.fjord. Så var det Lisbeth Hauen / Elena Andorsen, X n,
som slo Kristin Aspen / Kristin Bjellås,
Skogn / SoVe. De to siste semifinalepar
var Inita Bite / Therese Marthinsen,
DGA, som gikk videre etter seier over
Anita Kartveit / Lill Solfrid Taraldsen,
Arendal & Lena Hansen / Elin Aasestrand, Ålesund DC som slo Tove Verket / Tone Nilssen fra Hadeland DC.
Rachna / Åse ble første par til finalen etter seier over over X’ns damer
Lisbeth / Elena i semifinalen. Det var
ingen lett match og stillingen ble 3-2
før Rachna / Åse var sikker på finaleplassen! Siste par til finalen ble Lena
Hansen / Elin Aasestrand, ÅL, som
sikret sin finaleplass med seier over
Inita / Therese.
Finalen kunne har vært bedre i starten, men kampen ble veldig spennende etterhvert!
1. leg gikk til Rachna / Åse. Lena /
Elin utlignet til 1-1. Da Lena / Elin forsatte sitt gode spill og økte til 2-1, forstod Rachna / Åse hvem de spilte mot!
De forstod at her var det alvor og sik-

SENSASJON I PARMIX

nei! Det var ikke så enkelt å slå Hege
og Stig Jarle, som raskt reduserte til 23, – og så utliknet til 3-3! ”The talk of
the town” MÅ være Therese! Hun og
Daniel hadde 128 i rest mot de andres
279! SÅ la Therese 40 i rest / Daniel
bommet og la igjen 20! Så kom Hege
og Stig Jarle ned til 90 i rest! Men DA
skjedde det! Therese virket helt uberørt, gikk rolig opp for å kaste og pang!
Første pilen satt i D10 og paret var
Norgesmestere i parmix 2013! Kjempegøy!
Lagene var tett på hverandre med
snitt for Hege / Stig Jarle 18.26 og Therese / Daniel 18.77.
Sistnevnte hadde leg på 31,26,25,25
og Hege / Stig Jarle 26,20,27.

ret seg to raske leg og kampen var
over, 3-2 til Rachna / Åse, med pilsnitt
på 19.16 mot Lena / Elin s 17.40

PARMIX, 53 PAR
(68 PAR I 2012)

Favoritter? Hva er det?
Ikke hos oss, nei!
Therese Marthinsen &
Daniel Andersson slo like godt
alle som dukket opp!
Kjempegøy!!
Allerede i 8. delsfinalen, ble 3. seedete
Marta / Piotr Krol, Arendal, satt ut av
spill av Åse Finsådal / Audar Solberg,
The Playerz, i felleskap med flere andre ”farlige” par! Ett par som fortjener
å bli nevnt er Hilde Olsen / Kenneth
Bråteng, KG / NAM; som slo Inita Bite
/ Vegar Elvevoll, DGA / LH, i 2. runde
og fortsatte til kvartfinalen der de tapte for dagens enere Therese Marthinsen / Daniel Andersson, DGA / SF.
Hege Løkken / Stig Jarle Knudsen,
ODT / LH., slo Rachna / Rune David i
kvartfinalen, og Åse Finsådal / Audar
Solberg og Monica Martinsen / Jacques
Langston tapte kvartfinalen for hhv.
Tove Verket / Steffen Anisdahl og Anita S. Hansen / Roy Trevland.
Det ble Therese Marthinsen / Daniel
Andersson, DGA / SF som skulle utfordre ”kjempeparet” Hege Løkken /
Stig Jarle Knudsen i finalen. Det ble en
spennende kamp som endte sensasjonelt!
Da stillingen var 3-1 til Therese / Daniel, begynte publikum å lure! Men

Piotr og Robert best i Herrer par.

TRIPPELMIX, 38 LAG
(53 LAG I 2012)

Rachna & Rune David
sammen med Audar Solberg
USLÅELIGE!!
Mange ble overrasket da Kristin Aspen / Jacques Langston / Cor Dekke
slo ”de gode gamle” Hege / Stig Jarle /
Vegar i kvartfinalen, de som har vunnet Trippelmix 4 ganger tidligere, i
2008, 09, 11 og12! Plutselig ble det
vanskeliger å tippe hvem ville erobre
den øverste plassen etter dem!
I puljespill ble noen forundret over
at Hilde Olsen / Stian Lyngfelt / Kenneth Bråteng vant over Øyvind Aasland / Roy Trevland / Marianne Halvorsen, men den dagen var trioen ikke
til å stanse. Videre vant de kvarten
over Merethe Karlsen / Rune Norgaard / Odd Jacobsen.
Det var godt gjort av Nina Holm
Johnsen / Ole A. Rosenborg / Bjørn H.
Rostad som kom til semien i deres første Trippelmix! Bra! Prommens Piler
spillere var ellevill da de fikk utdelt
sin bronsemedalje! Må nevnes at de
fikk god hjelp av Sandefjords Nina.
Fortsetter side 14
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• KLUBBEN OPEN •

En tydelig beveget STEFFEN ANISDAHL Klubben Opens beste!
Tiden var inne tidlig lørdag
morgen for en av våre mest
populære turnering, Klubben Open, noe som alle gleder seg til år etter år. Midt
opp i en helg som var preget
av ansvar ovenfor andre i
samspill, får man spille
alene, med ansvar kun for
seg selv! En lettelse for
mange. Trist å konstatere at
også her var antall deltagere
betydelig mindre enn i fjor,
31 herrer og 12 damer. Nye
klubber dukker opp her og
der, men kanskje vi trenger
ennå flere nye spillere?

5 x 180 i finalen!

Tekst: Anne Hoff,
Bilder: Rachna David ansvarlig

Fra venstre: Inita, Steffen, Rachna og Robert. Inita & Robert måtte nøye seg med 2.
plassen!

Mange ventet reprise fra i fjor med
Rachna og Rune øverst på resultatlistene. Men, det ble ikke slik for Rune,
som tapte kvartfinalen for en ung
mann som har vunnet Klubben Open
tidligere, Stian Lyngfelt, Nid. Ellers i
kvartfinalen vant Steffen Anisdahl,
GL; Robert Wagner, AR, og Piotr Krol,
AR, over hhv. Kenneth Bråteng, Nam.,
Øyvind Aasland, ODT og Cor Dekker,
ODT. Det var en del eksepsjonelt godt
spill å følge med på og mange fornøyde tilskuere ved alle kamper.
Steffen traff på Stian i den ene semifinalen som han vant til slutt 3-2 etter en
meget jevn kamp. Steffen med 24.4 i
snitt og Stian med 24.76! Steffens leg på
21, 27 og 18 piler og Stians på 17 og 21
piler. Dommearkene fra semien mellom
Robert og Piotr er dessverre ikke brukbare. Dumt, det var en fin kamp!
Dermed ble det Steffen Anisdahl og
Robert Wagner som møttes i finalen.
En kjempekamp mellom to fine spillere. De tok hvert sitt leg til stillingen
var 3-3! Gjett om Steffen var heltent –
han skulle vinne!

Rachna best for andre året på rad

obert tok 1. leg til tross for at Steffen kastet 180 / 16 i rest. 2.leg: Etter 9 piler hadde Robert 188 i rest / Steffen 240. Robert kastet 180 / 8 i rest.
Steffen kastet 27 / Robert bommet på 8
/ Steffen kastet 180 / 33 i rest. Robert
bommet igjen – men det gjorde ikke
Steffen! 1-1! Så fortsatte spillererne å ta
hvert sitt leg til 3-3, med mye bra spill,

R

men det var først i 7. leg at Steffen,
igjen, viste klart og tydelig at dette skulle han vinne! Etter 12 piler stod Robert
med 200 i rest og Steffen med 105. Han
skulle ikke ta noen sjanser, Robert kom
ned til 140, og da kastet Steffen likegodt
en prektig 105-utgang og sikret seg 1.
plassen i årets Klubben Open! Kjempeinnsats av Steffen!
Piler: Steffen 19, 18, 18 og 15 piler /
Robert 18, 28 og 20 piler. Pilsnitt: Steffen 25.93 / Robert 23.76. I løpet av
kampen kastet Steffen 9 x tons+ og 5
x 180! Robert kastet 2 maksscore.
Gjentok suksessen fra i fjor
På damesiden derimot, greide Rachna
å gjenta fjorårets suksess. Færre deltakere enn i fjor, men ikke noe i veien
med stemningen! Å slå Rachna var sikkert et mål for flere, men til ingen nytte. Juniorerne som var med imponerte
stort. Især Iselin Hauen, X n, som tapte kvartfinalen for Elisabeth Heaney,
X n, men i forkant hadde hun slått to
sterke damer: Monica Martinsen, GL,
og Lena Hansen, ÅL.
Og så var det Elin Aasestrand, ÅL,
som mange sikkert husker fra Årdal
Open, som fortsatte sitt godt spill og i
puljespillet slo to erfarne damer. Den
ene, Kristin Aspen, SK, tidligere vinner
av Klubben Open, den andre Marta

Krol, AR. (notert 103-utg.)! I kvartfinalen tok Elin ”rotta på” Hege Elvevoll,
LH. Den siste kvartfinalen gikk til
Rachna, på bekostning av Monica
Strandmyr, WT.
achna og Inita møttes i finalen, etter at de hadde vunnet semifinalen
over hhv. Elisabeth Heaney og Elin
Aasestrand. Finalen ble en fullstendig
walk-over for Rachna som slo Inita 41. Inita spilte slettes ikke dårlig, men
likevel ikke godt nok til å kunne true
Rachna!

R

For annen gang på rad vant Rachna
Klubben Open. Hun må stortrives i
denne uformelle og hyggelig turneringen der hun i fjor vant hele 4-0 i finalen! Hun kastet leg på 20, 23, 29, og
23 piler og hadde pilsnitt på 23.57.
Og så videre på jakt etter helgens 3.
seier! Rachna har det travelt bestandig!
Det er en glede å oppdage juniorer
som er så flink i hoderegning at de
kan stå og dømme en Herrekvartfinale i et NM. Det er Håkon Hellingdet det gjaldt denne gangen, men
det er sikkert mange flere. Darts er
viktig for hoderegning!
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• Risør Open •

Risørs første Openturnering ble vunnet av
Sveriges Anna Forsmark & Dennis Nilsson

Damer 1. og 2. plass i par. Fra venstre: Siv Midtbø, Marta Krol, Herrer 1. og. 2. plass i par: Fra venstre: Ronny Røhr, Narve
Plassen, Audar Solberg og Dennis Nilsson
Anna Forsmark og Grynet Isaksen.
82 dartsspillere fra Norge og Sverige
deltok i den aller første Risør Open
helgen 31.aug / 1.sept. Prommens Piler, den lokale dartsklubben, stod som
arrangør. De er kjempefornøyd med
deltakelsen og gjennomføringen av
turneringen.Tilbakemeldingen fra spillerne har vært veldig positive.
urneringen startet med en velkomstcup på fredag. 44 deltakerne
fikk en trukket partner og skulle deretter møte hverandre på en av de 20 skivene som ble satt opp på Risør Hotel.
Alle skivene med sitt lokale preg, i
form av kjente landemerker fra skjærgården som; ”Randvik”, ”Skallet”,
”Breibukt”, ”Stangholmen”, ”Skaddene”
og hele veien til finaleskiven ”Pjolter
Bay”. Vinnerne ble de lokale spillerne
Jon Erik Granjord og Bjørn Helge
Rostad, Prommens Piler.

T

ørdag begynte turneringen med
herresingle og damesingle.
En kjempedeltakelse på 77 spillere,
fordelt på 58 herrer og 19 damer som
skulle kjempe gjennom 9 timer om
den aller første seieren i Risør Open.
Herreklassen ble vunnet av svenske Dennis Nilsson som spilte godt
hele dagen. Etter å ha slått Rune David, Playerz DC, i semifinalen, møte
han Svein Strandmyhr, Willhelm Tell, i
finalen. Svein slo klubbkompisen Walter Olav Lau i semien. Dennis tok føringen tidlig, og vant helt fortjent 5-2.
Dagens høyeste utgang stod Cor
Dekker for med 167 i et 13 pilers leg.
Pjotr Krol var raskere med 11 piler!
Dameklassen ble også vunnet av
en svenske, Anna Forsmark, som møtte Marta Krol i finalen. De slo h.h.v
Marianne Halvorsen og Åse Finsådal i
semifinalen.

L

Double på søndag, og 62 spillere stod
klare. Best av 5/501. Mange gode kamper, også svenskpreget! Gårsdagens finalister, Anna / Marta sammen, vant finalen over Siv Midtbø / Grynet Isaksen,
Grimstad DK. I herreklassen vant Dennis Nilsson / Audar Solberg, Playerz DC,
4-0 mot Roar Røhr, Sverige / Narve Plassen, Norge. I finalen kastet Dennis en
nydelig 132-utgang til en 3-0 ledelse.Rød
bull, rød bull og double 16.
rommens Piler sine medlemmer
gledet seg over den store deltakelsen, og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til neste års Risør Open
2014.
Ut i fra tilbakemeldingene de har
fått på arrangementet sitt i år, blir det
nok mange av de samme ansiktene –
og forhåpentlig noen nye, til neste år!
Rune Norgaard

P

Prommens Piler. Fra venstre:Rune Norgaard, Roberth Kaspersen, Hege Baklid, Odd Jacobsen, Hans Fredrik Ausland, Ole A.
Rosenberg, Steinar (Pope) Rosenberg, Bjørn Helge Rostad, Olav Bjørndal og Alf Tore Johansen.
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• BADELAND OPEN •

Robert Hansen & Tove Verket til topps!
Badeland Gjestegård tok
imot 89 ivrige dartsspillere
med samme godvilje og ekspertise som vi er vant til fra
tidligere år. Det virker som
om selve stedet gleder seg til
en ”påtvunget” dartshelg like
mye som de ”frivillige spillere”! Og takk for det!
Det ble mange faste gjester. Det finnes mange som
har Badeland Open som et
”must” når de planlegger
årets dartsdeltagelser.
Tekst: Anne Hoff
Bilder: fra arkiv
Mange tilreisende ankom Raufoss utover kvelden, ikke alle tidsnok til å
kunne være med i helgens Velkomstcup, som kun hadde 22 påmeldte.
Noe mindre enn vanlig kanskje? Vinnerne av den tradisjonelle trukne parturneringen ble Inita Bite, DGA, sammen med Robert Hansen, L.våg som
slo paret Charlie Winger, KG, og Jan
Roar Larsen, ODT, i finalen.

HERRESINGLE, 69 DELT.
Det er kun å gå direkte til kvartfinalen,vi har dessverre ikke noen score å
gå etter. Robert Hansen var ”fit for
fight” etter å ha vunnet kvelden i forveien, og satte straks Ronny Kasin,
WT, på sidelinjen. Det kan fortelles at
Ronny kom til kvarten på bekostning
av Robert Wagner, AR., i 8-dels finalen. Jacques Langston, ODT, vant over
Tore Langaard, TTA; junioren Håkon
Kjørren, Lom, tapte kvartfinalen for
Henrik Halsvik, KG og til sist var det
Bjørn Sjølstad, LH, som slo Inge Berglund, HL.
I semifinalene ble det seier for Robert H. over Henrik, og Jacques vant
over Bjørn. Dermed ble det Robert
H.og Jacques som møttes i finalen.
(Noen hvisket om en god del bra spill i
finalen!).
R.leg: Robert Wagner 12 piler:
H.utg: 156 Robert Hansen

DAMESINGLE, 16 DELT.
Det var gledelig å kunne konstatere at
de 16 påmeldte representerte så mange
som 12 forskjellige klubber! Bra! Therese Martinsen, DGA; Hege Andersson, TTA; Monica Martinsen, GL og
Eva Hammarback, DGA ble stående
på 5. plass etter tap for hhv. Tove Verket, GL; Mia Wattum, Z-Bulls; Birgitte
Juler, ME, og Inita Bite, DGA.
Det ble Birgitte og Inita som delte 3.
plass etter tap for hhv. Tove og Mia. Vi
gratulerer Tove med seier i finalen der
hun slo Mia. Hun fikk sitt navn på den
nye Vandrepokalen for damene, etter
at hun hadde vunnet siste vandrepokalen til ”odel og eie” i fjor!
R.leg: Eva Hammarback, 19 piler.
H.utg: Eva Hammerback, 134p.

PAR, ÅPENKLASSE. 26 DELT.
Oslo Darts Team’s Jacques Langston /
Vidar Søderlind ble årets beste i par.
De slo Runar Gundersen / Ronny Kasin, ODT / WT i finalen; Ole Jan
Svendsen / Inge Berglund, HL i semien
og Robert Hansen / Christian Johansen
L.våg i kvartfinalen. Sistnevnte er et
farlig par som spiller meget godt sammen!
I semifinalen fantes juniorparet Håkon Kjørren / Torstein Lyseng, Lom

DK, der de tapte for Runar / Ronny.
De slo Roy Schultz / Andreas Berg fra
Årdal i kvarten. Det er ikke mange
uker siden Håkon vant Årdal Åpen, og
det kan tenkes at Roy / Andreas sikkert så gjerne ville ha slått ham her!
Det ble det ikke noe av! Dave Bate /
Derek Henry, ODT/DGA og Frode Andersen / Helge Verket, HL/DGA, tapte
kvartfinalen for hhv. Rune / Ronny og
Ole Jan / Inge.
H. utg: Helge Verket 167p.
(r.leg ikke notert )

PAR, DAMER, 9 DELT.
Inita Bite / Therese Martinsen, DGA,
vant dameklassen foran Randi Krohn /
Monica Martinsen fra Glåmdal. 3./4.
plassene gikk til Mari Ann Fjellås /
Gunn Kristiansen, SAG / ODT, og Mia
Wattum / Eva Hammarback, DGA.
(ingen noteringer) .
lle deltakere gav inntrykk av å ha
vært fornøyde med helgen, uansett om de hadde vunnet eller ikke!
Alltid gøy å treffe gamle dartsvenner
på Badeland Open! Det er noe spesielt
med atmosfæren i Raufoss! Atter en
gang organiserte vertene, Terje Oseth
& Roar Bustebakke, en bra planlagt
dartshelg. Alle vil sikkert være med å
takke!

A
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• SOMMERCUP I ARENDAL 2013 •

Kari Johansson & Hege Andersson
– to «superfornøyde champions»!
«Denne gangen arrangerte vi
cupen i Granehallen, et
glimrende sted å arrangere
en dartsturnering. God plass
og med telt rett
på utsida til røykerne, så ble alle
fornøyde og det
ble riktig så
bra», skriver Solveig. Deltagelsen
var ikke så stor i
år, men det kom
i allefall 28 herrer og 9 damer
som ville ha det
gøy! Damene ble
delt i 2 puljer og
herrene i 8. Alle gikk videre
til cupen, så her ble det
masse spilling!
Tekst / bilder: Solveig Sivertsen
I semifinalen for damer møttes Marianne Halvorsen og Arnhild Larsen, etter å
ha slått henholdsvis Hilde Knive og
Marit Høiberg i kvartfinalen. Marianne
trakk det lengste strået og vant 3-1.
Hege Andersson slo Mette D. Andersen i kvarten, og møtte Lillian Tønnessen i den andre semien. Lillian hadde
slått Anita Kartveit i kvarten, men
måtte bøye seg for Hege som tok seieren 3-1 og var klar for finalen mot Marianne.
Finalen ble spennende og det var litt
opp og ned med spillet, men det kom
seg etter hvert. Dessverre kom finaleskjemaet bort, så det mangler eksakte
tall. Vi vet at Hege i alle fall fikk et 17pilers leg i finalen og halte i land seieren med 4-2. Hege var et stort glis, og
skjønte ikke helt at hun hadde klart
det!
å herresiden ble det også mange
spennende kamper. Men dessverre
ble også her papirene borte, og det ble
kun cupskjemaet å gå ut i fra. I kvarten møttes: Frank Orre/Leif Inge Oen;

P

Ronny Kasin - Kari Johansson; Reidar
Vedvik jr. - Walter Lau og Arild Larsen
- Ole Andreas Rosenberg.
Leif Inge, Kari, Walter og Ole Andre-

as viste seg å være de beste denne
gang og gikk videre til semifinalen.
Leif Inge møtte Kari, og her møtte han
tøff motstand! Kari hadde spilt bra
hele dagen og vant da også denne kampen og var dermed i finalen! I den andre semien møttes Walter og Ole Andreas, og her var det Walter som fikk
inn doblene og sikret seg finaleplass.
Kari fortsatte sitt gode spill og ga
Walter skikkelig kamp i finalen. Resultatet ble til slutt 4-2 til Kari, og en superfornøyd spiller fra Grimstad kunne
puste lettet ut!
eller ikke i år var væregudene
med oss. Det var nydelig sol på
starten av dagen, men på kvelden åpnet slusene seg, og da var vi glade for
at vi ikke var på båttur, men i stedet
hadde ordna med grilling på spillestedet. Det så ut som folk koste seg og at
maten smakte. Arne (Sivertsen) sto for
grillinga og med god hjelp fra Martha
(Tønnessen) ble det ordnet til ”buffet”
så folk kunne forsyne seg selv av kylling, kjøtt, burgere, pølser, potetsalat,
salat m.m.....Mmmmmm...
Og siden vi var i en idrettshall, så
ble det anledning til både en liten forballkamp med livet og beina som innsats (!), og til boccia-konkurranse som
vanlig.

H

Søndagen
På søndag var det som vanlig trukket
dobbel. Det ble spilt ren cup med best
av 9 leg i innledende, (kvartfinalen),
best av 11-leg i semien og best
av 13 leg i finalen.
De fleste så ut til å være friske og raske etter gårdsdagens /
nattens bravader og satte i
gang på ny frisk. Det ble
mange tette kamper og til slutt
sto vi igjen i semien med Hege
Andersson / Johnny Lunden
mot Vidar Tønnessen / Tom
Arstad og Randi Dalhøi / Ronny Kasin mot Mette D. Andersen / Arne (Knud / Bjørn
Arne).
Det ble noen maratonkamper som til sist endte med finaleplass til Vidar / Tom og Randi / Ronny.
Finalen ble også en laaaang
kamp! Det ble spilt 10 leg før
seieren kunne tilkjennes en overlykkelig Tom Arstad og makker Vidar Tønnessen. Raskeste leg var på 25 piler
(Tom / Vidar) og høyeste utg.100 (Ronny).
i takker alle som var med og for at
dere tok turen til Arendal. Vi savnet selvfølgelig en del av de faste, som
resten av Ålgård-gjengen, flere fra
Oslo, Sveinung, Leif Eia osv...men de
som var her hadde det i alle fall trivelig – tror vi!!

V

Vel blåst alle «Arendalitter», og takk
for god innsats med arrangementet!
En riktig god høst til dere alle!

Vidar Tønnesen & Tom Arstad.

Nr. 3/2013

10
• Grasrota Cup 2013 •

Hege & Vegar Elvevoll
vant hver sin klasse!

• Tromsø Open • Tromsø Open • Tromsø Open •

LARS GEORG STORSLETTEN &
KARI MIKALSEN
spilte best i Tromsø!
Tromsø Open ble arrangert 10.-11. august på hundehuset i Kroken utenfor Tromsø. Vi var også i år
heldig med været og kunne nyte den nordnorske
sommeren på sitt beste. Fredagens velkomstcup
med trukket dobbel ble vunnet av Stig Jarle
Knudsen / Kai Aspebakken med Merethe Karlsen /
Raymond Bakkland på en hederlig 2. plass. Mye
latter og moro gjorde dette til en flott start på helgas turnering.
DAMER SINGLE
I dameklassen var det 6 deltakere der alle spilte i en pulje. Beste registrerte leg i puljespillet var Veronica Simonsen med 22 piler. Semifinale 1 ble vunnet av Anne-Grete Pedersen over Veronica Simonsen, semifinale 2 ble
vunnet av Karin Mikalsen over Merethe Karlsen. Finalen vant Karin med 4-1 over Anne-Grete. Anne-Grete
tok første leg før Karin tok over og cruiset inn til seier.
Det tredje leget var det beste med Karins 24 piler og
100-utgang! Gratulerer!

Enere i single, Hege & Vegar, er kjempeglade for de fine premiene.
Nevnes bør også at Anne Grete Pedersen og Manuel fra Sverige
ble nr. 2.
Som tidligere var det Strængspretten DC som stod for
Grasrota Cup helgen 5.-7 juli,
og som vanlig var det et kjempeflott arrangement. Leit at
kun ca. 20 var med, men de
var veldig begeistret for hele
opplegget og især for de 3 førstepremiene som var håndlaget spesielt for denne turneringen. Svein Arvid Nygård
forteller: ”Han som laget disse tinene, er 82 år og brukte
en dag på hver av disse. Han
brukte flere dager på å skrive
inn teksten og å få dekorert ti-

nene”. Kjempepopulære premier! Takk!
elvom det har vært litt
svakt med tilbakemeldinger om det sportslige, har vi
fått fine bilder av vinnerne
med gevinstene sine, takket
være Svein Arvid Nygård!
Alle klubber har fra tid til
annen problemer med å få alt
til å klaffe, og vi forstår at det
er litt vanskelig med hjelp
innen for klubben her. Tiden
kan bli litt for knapp av og til!
Anne

S

Vegar ble best også i par sammen med Ola Ladin fra Sverige. 2.
plassen gikk til Svein Arvid Nygård og Michael fra Sverige.

HERRER SINGLE
I herreklassen var det 18 deltakere i 4 puljer. De høyeste utgangene som er registrert i puljespillet var Svein Arvid Nygård 122, Jan Erik Paulsen 112 og Stig Jarle Knudsen 101. Den første semifinalen ble vunnet 4-1 av Frode
Røstad over Christian Wilhelmsen. Frode hadde leg på
21, 23, 22 og 18 piler, siste leget med 125-utgang. Christian vant 3. leg med 20 piler. Den andre semifinalen ble
vunnet 4-1 av Lars Georg Storsletten over Vegar Elvevoll. Lars hadde leg på 21, 22, 15 og 16 piler. Vegar tok
3. leg med 22 piler.
Finalen ble et rent klubboppgjør mellom Frode og Lars,
der Lars gikk ut som seierherre med 5-3 seier. Lars tok de
to første legene med 20 og 16 piler, Frode tok 3. leg på 20
piler. Lars hadde 21 piler i 4. leg og Frode tok 5. leg på 23
piler. Lars tok 6. leg på 16 piler, Frode hadde 20 piler i 7.
leg før Lars avsluttet 8. leg på 21 piler. Gratulerer!
DAMER DOUBLE
Det var 4 damepar denne søndagen. Den første semifinalen vant Rita Beck-Hauglid / Veronica Simonsen over
Karin Mikalsen / Anne-Grete Pedersen, den andre semifinalen vant Hege Elvevoll / Merethe Karlsen over Oddny Johansen / Marit S. Nordby. Finalen ble vunnet 4-1
av Rita / Veronica over Hege / Merethe.
HERRER DOUBLE
På herresiden var det 6 par. Første semifinale vant Stig
Jarle Knudsen / Vegar Elvevoll over Geir Ole Stina /
Oddmund Kolpus. Den andre semifinalen vant Christian Wilhelmsen / Tommy Bjørn over Svein Arvid Nygård / Kai Aspebakken. Finalen vant Christian / Tommy
4-1 over Stig Jarle / Vegar med leg på 27, 26, 29 og 26 piler. Stig Jarle / Vegar hadde 23 piler i sitt leg.
Etter en flott helg med mange fantastiske dartsspillere
gleder vi oss allerede til neste års Tromsø Open. Vi i Kellys Helter vil også få takke vår tidligere spiller Svein Arvid Nygård for fantastisk hjelp med trekking av puljer
og cupoppsett under turneringa.
Tekst: Raymond Bakkland, Kelly’s Helter
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• LILLEHAMMER OPEN 2013 •

Henrik Halsvik & Erika Bagdonaviciene
vant kampen om 1. plassen!
Lillehammer DC arrangerte
årets Openturnering på Microbryggeriet midt i byen.
Besøkende satte sikkert pris
på det, især de som kanskje
aldri hadde besøkt byen tidligere. 35 herrer og 8 damer
fant veien dit i år, 10 flere
enn i fjor! Yippii!! Dessverre
er det sjelden om dagen at
det er flere deltagere i år
enn i fjor!
Tekst: Anne Hoff
Bilder: Robert Hansen
Stig Jarle Knudsen, LH, og Robert
Hansen, LV, var i støtet og vant Velkomstcupen! Et tøft par å beseire!

HERRESINGLE
Da dagens innledende kamper var ferdigspilt, var det Rune David, PZ, og arrangørklubbens egen Bjørn Sjølstad
som lå best an. Ingen av dem hadde
tapt et leg så langt: 12-0 i legdiff. (Savner noteringer med leg / utgang eller
annet av interesse). Det var noen få juniorer med, der Håkon Kjørren, Lom,
var best med delt 9. plass.
Cupen startet opp med 16.-delsfinalen, og etter 2 runder fantes ingen
uventede navn i kvartfinalen! Etter at
Rune David hadde ”valset” gjennom 2
kamper 3-0 og 3-1 mot John Olav Kolden, Lom, og Kent Sivertsen, SM, ventet han sikkert ikke å få ”bank” av Øyvind Aasland, ODT, som vant kvartfinalen 3-0! Det skjer ikke ofte! Ellers i
kvarten vant Stig Jarle Knudsen over
Jostein Oldret, Nid., Henrik Halsvik,
PZ, og Helge Verket, HL, slo hhv. Vegar Elvevoll, LH, og Bjørn Sjølstad,
LH.
Stig Jarle var suveren i semifinalen
mot Øyvind, og Henrik ”fikset” finaleplassen ved å slå Helge. Det hadde
vært greit å vite mer om det som utvilsomt var en spennende finale, som
Henrik til slutt vant 5-4! Stig Jarle
kjempet gjennom hele kampen, men
til ingen nytte!

H.utgang notert 150 v/ Nils Oddmund
Kolpus fra en nyere klubb, White Russian
DC.
R.leg Bjørn Sjølstad / Henrik Halsvik,
13 piler.

DAMESINGLE
Dagen begynte med 2 puljer, den ene
vunnet av Erica Bagdonaviciene, LV,
og den andre av Hege Elvevoll, LH.
Det kan fortelles at begge disse damene kastet 180 i løpet av puljespillet!
Puljenes raskeste leg på 20 piler ble
kastet av Tove Verket, HL.
Alle 8 damer til cupen og kvartfinalen.
(Dessverre ingen scoreark). Den tøf-

Erika til topps! Tove måtte nøye seg
med 2. plassen.
feste kvartfinalen var kampen mellom
Tove V. og Hege, der Tove vant 3-2. Ellers var Monica Holm, (klubb ukjent),

Elen Holmen, Sm., og Erica overlegne
med hhv. 3-0 over Tanja Oseth, LH, 31 over Tove Snerten, Nam., og 3-0 over
Marit Størmer Nordby. Lof.
Tove V. fortsatte uten å tape et leg i
semifinalen mot Monica, og Erika vant
3-1 over Elen Johanne i den andre semien.
Finalen ble ikke helt enkel for Erika
som måtte helt til 4-3 før hun greide å
slå Tove. R.leg 20 piler. Sikkert en
spennende kamp!

HERRE / DAMEPAR,
11 PAR (INKL. 2 DAMEPAR)
Noen spennende kamper underveis.
Stig Jarle / Vegar slet i den ene semifinalen før de tapte 2-3 for Loms junior
Håkon Kjørren / Jan Olav Kolden,
Lom. Narve Plassen / Bjørn Sjølstad,
LH, slo Kent Sivertsen / Lars Stensønes, Sm., 3-1 i den andre semifinalen.
Narve og Bjørn stod på og vant finalen 4-2 over Håkon / Jan Olav.
R.leg 13 piler, Bjørn S.
H. utg. Narve P. 157 poeng.
Det ble kun 2 damepar som fikk spilt
kamp seg imellom, og det ble Lillehammers Tanja Oseth og Hege Elvevoll som slo Elen Holmen og Erika
Bagdonaviciene. Bra jobbet, Lillehammer! Damene fikk også spilt i dagens
åpne klasse.
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• Europe Cup Youth 2013 •

Gjorde sitt beste både ved og utenom skiva
Keszthely, Ungarn 4.-7. juli

Jeg tror våre spillere har lært at det er
ikke umulig å slå de
fleste her. Så langt fra
å tape til å vinne var
det ikke.

Deltakere i årets Europe
CupYouth var jentene Ramona Eriksen, Grimstad
og Iselin Hauen,X’n og guttene Håkon Kjørren, Lom
og Torstein Granseth Lyseng, Thomas Liom og
Thor Erik Oen, alle 3 fra
Dokka.
Reiseledere: Terje Oseth,
Ole Tom Lyseng og Lisbeth Hauen.
Torsdagen gikk med til reising – en lang reisedag!
Noen startet reisen allerede
kl. 5 om morgenen med tog.
Andre tok bil og noen tok fly
til Gardermoen, hvor vi
sammen reiste med fly videre til Budapest.
Fremme i Budapest ble vi fraktet videre til Keszthely med buss. Vel fremme ca 18.00 – dessverre litt forsinka til
ledermøtet! Deretter var det å skifte til
spilledrakt og møte til innmarsj. Innmarsjen var ute i nydelig varmt vær
med litt underholdning, og alle lag var
opp på scenen for presentasjon og bilder, etterfulgt av middag på hotellet.
Så var det blitt sent og det var å prøve å få seg litt søvn!
Tekst / bilder:
Lisbeth Hauen, junioransvarlig
Tidlig opp for frokost fredag siden bussen til spillelokalet gikk kl 7.30. Spillingen for guttene startet kl. 9.00 og for jentene kl. 9.30. Det var et varmt i lokalet
uten aircondition. (Når andre idretter
trener høydetrening, bør vel vi ha litt
varmetrening for å takle slike steder
bedre?). Det hadde nok vært en idé å
kommet ned en dag før, for å akklimatisere seg, og å få tilbake energien etter
en lang reisedag. Ganske tøft med for
noen etter 13 timers reise, nesten rett til
innmarsj, middag, seint i seng, tidlig
oppe og rett til spilling i den varmen!
Noe å tenke på til neste tur kanskje?
uttene startet med lag, i pulje med
England og Irland. De tapte 9-3
for England. Mot Irland ledet de 5-4,
før de måtte se seg slått 9-5! De gikk
dermed ikke videre i lag.

G

entene startet med dobbel / 2 puljer
med 7 par i hver. Ramona og Iselin

J

startet bra med å slå svenske Rosèn og
Larsson 3-0. Så ble det tap for Skottland, Ungarn, Nederland og England,
men det var ikke så langt fra seier i
enkelte av kampene. Det ble også seier
mot Tyrkia. Tross to seire gikk de likevel ikke videre til cup i double.
Singlespillet gutter
Så var det klart for single for guttene.
Her var det rein cup.
Torstein vant sin første kamp mot
Joakim Salehson fra Sverige. Neste
kamp mot Casper Rasmussen fra Danmark gikk i Caspers favør, 3-2.
Håkon vant også sin første kamp
mot Fatih Alpasian Yigit fra Tyrkia,
men tapte sin andre kamp 3-0 mot
Hendrik Dane fra Tyskland. Håkon
var med hele veien, så det var slettes
ikke noe selvfølgelig tap.
Thomas tapte sin første kamp 3-0
mot Marvin Wedher fra Tyskland og
Thor Erik tapte sin første 3-1 mot Patrik Kovacs fra Ungarn.
Singlespillet jenter
Single jenter ble spilt som puljespill.
Pulja til Ramona bestod av 3 spillere.
Ramona tapte for Sharon Bracke fra
Belgia og vant over Leah Fox fra Irland. Gikk så videre til cup der hun
møtte en sterk motstander i Bauwke
Verreydt fra Belgia som spilte veldig
bra, og vant kampen mot Ramona.
Iselins pulje bestod av 4 spillere.
Sharon Jansen fra Nederland, My
Larsson fra Sverige og Emine Dursan
fra Tyrkia. Iselin tapte alle 3, men spilte veldig bra mot Sharon og Emine.
Det kunne fort ha endt annerledes her.

Guttas double
Da var det bare guttenes dobbelkamper
som stod igjen. De
tapte begge sine første kamper (rein cup).
Håkon / Torstein
tapte 2-3 for Griffin /
Dobbs fra Wales og
Thomas / Thor Erik
tapte 2-3 for Kovàcs /
Borbènyi fra Ungarn.
Det
var
synd!
Mange av kampene
kunne fint endt annerledes. Vel, hjem
å trene mer på double og jevne score!
ørdagen kunne vi slappe av litt før vi
skulle se på alle finaler. Det er jo en
liten trøst å se at mange av de våre tapte
for, kom høyt opp på pallen. Det var lærerikt for våre ungdommer å få med seg
finalespill, selv om vi ikke var med selv.

L

tter litt torden og regn ble det middag kl 21.00 lørdagskveld, etterfulgt
av sosialt samvær og disco for ungdommen. Bussen til flyplassen reiste søndag
morgen allerede kl.06.40, så det ble
dessverre litt tidligere slutt på lørdagskvelden enn planlagt. Vel fremme på
Gardermoen skiltes våre veier. Jeg må
bare si: ”For en flott gjeng å reise med.
Ikke noe tull, eksemplariske ungdommer som alle gjorde sitt beste ved skiva, og utenom skiva!”

E

Dette var noe som jeg, som reiseleder, aldri har vært med på før, og jeg har lært
mye av denne turen. (Har jo bare vært
spiller på landslag, og da har jo andre
ordnet opp for meg !) Det var en del regler jeg nok skal passe meg for å huske
på, som vi ikke praktiserer her hjemme.
Jeg fikk litt sjokk et par ganger, og skal
nok passe på en del ting til en annen
gang. Det var i alle fall en nødvendighet
at vi var 3 ledere med 2 spillere hver å ha
ansvaret for. Det var nok å følge med på!
Jeg tror våre spillere, både de som
har vært med før og de nye, har tatt
med seg noe lærdom fra turen.
Kanskje fått en ny giv til å trene videre og satse på darts også fremover.
Stå på videre!
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• NM JUNIOR Single og Par 2013 •

ISELIN HAUEN & HÅKON KJØRREN Norgesmestere 2013
også tildelt «Dronning-» & «Konge»-pokal for beste spill
Dokka 30.-31. August
25 juniorspillere klare for jevne og
spennende kamper på Dokka og
årets NM!
Jeg må bare si… for et flott sted å
spille Junior-NM. Dokka DC er
virkelig flink til å stelle i stand
turneringer. Store norske flagg ved
inngangen! Norske flagg på scenen
og flott oppdekning på langbord
til kveldsbanketten med grilling og
skikkelig premieutdeling. Hele turneringen gikk knirkefritt! Takk for
et flott arrangement!
Tekst / bilder: Lisbeth Hauen
NM double: Fredagen startet med litt
pizza før NM i double startet. Det var
rein double, og fort gjort. 6 guttepar og
6 jentepar. Har ikke så mye fra spilling
her, men Håkon Kjørren og Pascal
Krüger fra Lom tok en 19-pilers og
vant finalen over Torstein Lyseng og
Thomas Liom fra Dokka. Når det gjelder jentene, var det Madelen Fredriksen og Ramona Eriksen fra Golden
Lion som vant over Iselin Hauen og
Elena Andorsen fra X’n. Finalen ble
spilt lørdag ettermiddag med de andre
finalene.

NM single: I single ble det mange spennende kamper og mye kjemping om
plassene. Det ble spilt puljespill med 12
gutter og 13 jenter. De som vant puljene i
gutteklassen: Håkon Kjørren, Thor Erik
Oen, Håkon Helling og Torstein Lyseng.
Semi-

finalene ble vunnet av Håkon Kjørren
over Thor Erik Oen på den ene siden og
Pascal Krüger over Torstein Lyseng på
den andre siden. Så ble det ren Lom finale, hvor Håkon slo Pascal i en kjapp finale
4-0 med leg på 2x23 piler, 14 piler og et 13
piler med 2 x 180 score! Kjempemoro!

Øverst: Iselin og Håkon med alle pokalene sine i
NM 2013! Iselin 1 gull, 1 sølv og «Dronning»-pokal!
Håkon 2 gull og «Konge» pokalen! Gjett om de var glade!
Jenter double finalister: Norgesmestrene Madelen
Føreid Fredriksen og Ramona Mostad Eriksen, flankert av 2. plass Iselin Hauen & Elena Andorsen.
Lag norgesmestere fra Lom DC, Håkon Kjørrenm,
Ola Synstnes og Pascal Krûger.
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• NM JUNIOR 2013 •
entepuljene ble vunnet av: Iselin
Hauen, Charlotte S Hansen, Madelen Fredriksen og Ramona Eriksen. Etter noen kamper i cupen, ble det rene
klubbsemifinaler. Iselin slo ut klubbvenninne Charlotte, og Madelen vant
over sin klubbvenninne Ramona. Så
var det klart for en spennende finale
mellom Iselin og Madelen. Det var en
jevn kamp, og den som startet leget
vant det, helt til 3-3. Det ble et litt
spent siste leg som Iselin satte double
på og tok sitt 2. gull i single-NM!

J

Lagturneringen
NM lag bestod av 6 klubblag. I elimineringskampene var det X’n (Iselin
Hauen, Elena Andorsen, Charlotte S
Hansen) som vant 5-0 over Lillehammer
(Mina Iselin Kjeserud, Yasmin D Fur-

berg, Emilie E Danielsen) og Golden
Lion (Håkon Helling, Ramona Eriksen,
Madelen Fredriksen) som vant 5-3 over
Dokka (Thor Erik Oen, Thomas Liom,
Torstein G Lyseng).
I semifinalene var det Lom (Håkon
Kjørren, Pascal Krüger, Ola Synstnes) som
slo ut X’n 5-1, og Fredrikstad (Tore Brustad, Ole Christian Handelsby, Simon
Ekeberg) vant 5-3 over Golden Lion.
Det var klart for en spennende finale
mellom Lom og Fredrikstad. Etter de 5
første legene ledet Lom 3-2, og neste
kamp ut var Håkon mot Simon. Simon
spilte veldig bra og utliknet til 3-3! Simon skulle også ut i neste kamp, denne
gangen mot Pascal. Simon spilte også
her kjempebra og hadde mulighet på
double, men det ble Pascal som til slutt
klart å sette en double. 8. leg var det Ole

Christian som slo Ola og det ble 4-4! Det
9. og avgjørende leget spilte Håkon mot
Tore og det var Håkon som vant. Så ble
det Lom som vant NM for klubblag i en
kjempespennende kamp som virkelig
fenga publikum!
Pysjcup! Etter bankett og premieutdeling på kvelden, ville alle ha pysjcup
denne gangen også! Det ble Nikolai
Amdal og Torstein G. Lyseng som slo
ut Tore Brustad og Elena Andorsen i finalen denne gangen.
akk for et flott arrangement på
Dokka, og takk til alle juniorspillerne som gjorde turneringen til en
flott helg! Det ble vist mye bra spill, og
alle var flinke til å hjelpe til med rydding underveis og også etter turneringens slutt. Dere er en flott gjeng!

T

25 forventningsfulle juniorspillere samlet under Norgesmesterskap 2013!
NM fortsetter fra side 5
Og så til siste kvartfinalen der Rachna
& Rune David / Audar Solberg booket
sin semifinale plass etter at de hadde
slått Monica Martinsen / Martin Krohn
/ Roar Sæther fra Glaamdalen.
Semifinalen mellom Kristin / Jacques / Cor og Hilde / Stian / Kenneth
ble en spennende kamp som landet

på 2-2! Hilde og Co nølte ikke og sikret seg finale plass med slutt på 3-2.
Mye glede å se blandt spillerne! Semien nr. 2 mellom Nina /Ole / Bjørn
og Rachna / Rune / Audar som raskt
sikret seg en 3-0 seier.
Finalen gikk som forventet – 4-2 til
Rachne / Rune / Audar, men det ble
en underholdende kamp i og med at
Hilde / Kenneth / Stian var etter dem

hele veien. De hadde f.eks rester på
kun 55, 40, 24,(174!). Rachna / Rune /
Audar hadde snitt på 24.78 mot
23.05. Piler for vinnere: 21,16,23,20
piler / runner-up 2 x 20. I 5te leg kastet Hilde 180 og reduserte restscore
fra 204 til 24! Men... akkurat for
sent, motstanderen gikk ut! Lagets
andre 180 tidligere på dagen hjalp
dem vinner, ikke tape, et leg!
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• BALTIC CUP, Vilinius, Litauen •

CHRISTIAN JOHANSEN – imponerende 3. plass i single
«Team Norway» på 3. plass sammenlagt!
13.-15. september reiste Christian
Johansen, Lars Ivan Vegsund,
Rune Kristoffersen og Stian Lyngfelt for å delta i Baltic Cup i Trakai, nær hotellet. Spillingen var
satt opp med single og lag på lørdag / double og finalene på søndag.
Med 111 påmeldte herrer og 41 damer
skulle det bli en lang dag. Lars Ivan
vant sin første kamp 4-2, men måtte gi
tapt 0-4 for den 1. seedete baltiske spilleren Darius Labanauskas i 2. runde.
Rune spilte seg til 8.-delsfinalen der
han tapte 0-4 for den baltiske nr. 2 seedete, Arunas Ciplys, (tapt kun 1 leg
hittil!).
Stian var i kvartfinalen hvor det ble
et knepent 3-4 tap for Martin Jongejan,
Ned. Martin gikk ut på 170 i det ene
leget. I neste leg traff Stian grønn bull
istedenfor rød for å gå ut på 164! En
”thriller”! Jeg, undertegnede Christian
Johansen, kom også til kvartfinalen
mot baltiske 5. seedete Gatis Lancers.
Doublene satt og det ble en grei 4-1
seier. I semifinalen traff jeg på Runes
overmann som var for god for meg óg.
Han vant 4-0 etter det jeg følte var en
bra kamp.
Kjempeinnsats av alle så langt.
Videre i lagspillet
Og så gikk Team Norway med 4 herrer
og 2 jenter videre til lagspill. Vi fikk
med oss 2 litauiske jenter, Kornelija
Lusaité og Viktorija Jasiunaité. Første
pulje med 3 vant vi lett og 16 lag gjenstod. Som lagkaptein skulle Stian vise
hva dette betydde for ham og kjeftet
på undertegnede, ”ingen vits å spille
videre hvis jeg ikke skjerpa meg”! Jeg
vant mine 4 kamper, og vi gikk videre
med 9-1 i score. Vi ventet sterkere
motstand, så jeg trur alle ble gira av
Stians kloke ord! Dagen avslutta med 8
lag igjen. Klokka var nesten midnatt
og det var på tide å lade batteriene.
Jentene tapte dessverre i 2. runde. Vi
endte på en restaurant nær hotellet
der vi fikk tidenes matgilde!
øndagsdarts er som kjent ikke like
gøy for alle, så double ble ingen
stor suksess. Lars Ivan / Stian kom
lengst, dvs. til kvartfinalen, der de tapte 0-4 for dagens enere. Rune / Christian tapte 8.-delsfinalen og var ikke

S

Norge sammen med 1.seedete Baltisk
spiller Darius Labanauskas i midten.
Fra venstre Christian Johansen, Lars
Ivan Vegsund, Darius, Rune Kristoffersen og Stian Lyngfelt.
fornøyde med spillingen. Full kontroll
i 1. leg, men det kom vel litt nerver og
det ble masse rot med doublene. Motstanderne rota seg ned, og gikk rett ut.
Sånn er darts... prøv igjen neste gang!
Her gjorde jentene en god innsats og
ble heiet helt til semien, der de tapte
0-4 for et finsk par som tapte kun 1 leg
under hele turneringen.
et var omsider klart for kvartfinale i lagspill, som vi vant ganske
greit 9-3, og semifinalen var neste. Her
skulle vi møte Litauens tøffeste lag.
Darius satte standarden fra start med
11 piler i 1. leg mot Lars Ivan. Vi fikk
en god start og ledet helt til 7-4. Jeg
husker Runes 140-utg. / likedan mitt
13-pilers leg. Stian hadde raske leg
også. Jeg skulle ut mot Arûnas / åpnet
med 140, 140, etterfulgt av 41, 41 / 139
i rest. Neste kast 99 og legger igjen
topp. Dessverre for sent da Arunas går
ut på 14 piler! Dessverre tapte vi 5
strake leg og Darius & Co.vant 9-7.

D

«Josse» med velfortjent bronse i single!

God prestasjon
En 3.plass sammenlagt er nok en veldig god prestasjon. En tur med mye
god darts, mye god mat og utrolig mye
humør er over for denne gang. Det blir
nok flere turer vel?
Jeg er kjempefornøyd med innsatsen
til alle sammen. En super gjeng å reise
på tur med!
Vi takker Kornelija & Viktorija for innsatsen
Gleder meg til neste gang og takk for
turen!
Christian «Josse» Johansen.
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Ra ch n a

Atter en gang tapte Racha
for verdensener Deta
Hedman! Denne gangen
under Polish Open!

v er den r u n dt

Turen startet med Danmark Open,
6.-7. april. Det ble 5. plass for Rachna
i single og 2. plass i par sammen med
Sharon Price, Ned.

ned./ belgisk par, Ancha og Kathy, som
tapte finalen hårfint for Englands Trine og Sue Gulliver. I Masters ble Rachna ”overmannet” av Sharon Prins i
puljefinalen. Deta vant begge turneringer, og dermed var det ”hat-trick”
for henne, til stor begeistring for alle.

2.nd plass til Rachna & Lumi Silvan.

Lillebror Rune tok en suveren seier i
301-dbl.inn /dbl.out

German Open 2 uker senere ble ingen suksess for Rachna som tapte allerede i 3. runde, en sjelden opplevelse
for henne!

M

April ble en travel måned med atter en
turnering 26.-28. Denne gangen var
det Polish Open & Polish Masters
som stod på programmet, (begge poenggivende). I Open røyk Rachna i
kvartfinalen for ingen mindre enn verdensener Deta Hedman, etter at hun
hadde vunnet over Sharon Prins, Ned,
i puljefinalen. Spilte par med Lumi Silvan, Ned., og tapte semifinalen for et

ai måned var like travel, med første oppmøte i Finland Open, 4.5. mai. Rachna reiste med gode
minner fra i fjor da hun vant alt som
var! I år ble en 5. plass i 301-dbl.inn /
dbl.ut. I 501 tapte Rachna semifinalen
for Sveriges Anna Forsmark. Hun spilte sammen med Lumi Silvan, Fin., i
par og de kom helt til semifinalen som
de tapte for stevnets enere. Bra! I alt
var det 4 nordmenn med til Finland,
og Rune David var suveren ener i 301,
dbl.inn / dbl.ut. Jarl Yngve Skomsøy
og Bjørn Sjølstad var også med.

Ungarn Open 10.-12. mai. Rachna
med til kvartfinalen hvor, med egne
ord: ”vart eg satt på sidelinja av ei tysk
jente, Steffie Luck”! Paret Rachna /
Maret Liire, Fin., kom helt til finalen
der de traff på et ungarsk par. Stillingen ble 3-3 / Rachna kastet 177 og la
igjen 16. Makkeren bommet, og med
D20 avgjorde motstanderne og vant 43!

Atter en 2. plass i pairs til Rachna. Her
sammen Maret Liiri.
Welsh Open, 17.-19. mai, med mye
drama og poengjakt. Rachna fikk en
fin 5. plass, etter å ha slått Trina Gulliver 3-2 i puljefinalen, men tapte kvartfinalen 1-4 for Lisa Ashton. Double
”best av 3 / 601” var noe nytt for Rachna. Hun spilte sammen med en tidligere makker, Anneke Kuitjen, Ned. De
spilte godt sammen som tidligere, hvor
de tapte semifinalen i Welsh Open, for
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ingen ringere enn Deta og Fallon Sherock, Eng.! Welsh Classic var ikke den
store turneringen, skriver Rachna. Trina Gulliver var for god for henne i
kvartfinalen og Rachna satt igjen med
en 5. plass! Hun og makker Lumi Silvan, Fin., tapte 1. runde mot Wales’
egne Tricia Wright og Julie Gore. De
hadde kontroll da de ledet 2-0! Så tapte
de 2-3! Aldri moro!
7.-9 juni spiltes BDO International.
”Dette var den store 5. plass-turneringen for meg”, sier Rachna. I single spilte hun bare bedre og bedre, men måtte
gi tapt for Rachel Brooks, Eng., i kvartfinalen. Det ble en del misforståelser i
mixed par fordi Rachnas partner hadde lovet seg bort til flere! Hun endte
opp sammen med James Brown (semifinalist i fjorårets Winmau). De spilte
knallbra sammen, men til slutt tapte
de for Ross Montgomery og Zoe Jones
etter å ha bommet med matchpil i
både 3.- og 4. leg!!
British Pentathlon ble for Norges del
representert av Rachna og Rune David, Marte Krol og Cor Dekker. Deta
Hedman vant med 290 poeng. Rachna

17
en ble ikke spilt før kl.23.45, og etter
en lang reise sa det stopp, og Rachna
tapte for Aileen de Graaf som også var
berørt av en slitsom dag. Rachna slo
både Tamara Shuur og Julie Gore
underveis.
Granite City Open er en betydningsfull turnering som foregår i Aberdeen,
Scotland. Ukjent for oss her hjemme,
men i Storbritania er det en av de store
turneringene! I Mix spilte Rachna
sammen med James Holmes., Eng. De
tapte 16.-delsfinalen 2-3! I damepar
spilte Rachna igjen med Dee Bateman.
De spilte meget bra sammen, og hadde
tydeligvis glemt ”fiaskoen” i England!!
De slo bl.a. Trine og Sue Gulliver på
veien til semien, hvor Deta og Fallon
ventet. Det ble seier til de engelske
som vant turneringen til slutt! Rachna
var overrasket over, med egne ord:
”hvor mange gode distriktsspelere som
finnes. De blir ikke kjent når de ikke

Rachna sammen med Tamara Scuur
tapte semifinalen i par i Belgia. Scenespill er bestandig litt nervepirrende!
reiser”. Rachna måtte kjempe hardt,
sier hun, og det stod om double for å
”overleve”! Det er en ”A”-turnering
som spilles best av 7/ 501. Tidligere
makker, Dee, var for god for Rachna
denne gangen og slo henne i kvarten.
skrivende øyeblikk ligger Rachna på
10. plass på BDO-rankingen. Det
blir spennende å se om hun beholder
plassen gjennom turneringene som
skal spilles til høsten. Det spilles dog
om 1. plass på Lakeside i januar 2014!
Spennende! Rachna var glad for ”en liten sommerferie-pause” før høsten!
Rachna David / Anne Hoff

I
5te plass for Rachna etter å ha tapt
kvartfinalen for Rachel Brooks.
På bildet sees også Anneke Kuitjen
(t.v.), Rachnas makker i par i Welsh
Open.

Rachna slo av en hyggelig prat med
Norgesvenn Andy Forham, eller The Viking, som han vil så gjerne bli kalt for i
Norge. Andy er tilbake ved dartsskiva
etter en lang sykepeiode.

kom på 9. plass med 224 p. og Marta
på 19. plass med 139 p. Rune havnet
på en bra 6. plass med 339 p. og delte
1. plass på Klokka-rundt. Et nytt navn
var å finne øverst på listen – James
Hurrell med 388 p.
England Open ble avviklet 21.- 23.
juni med 3 norske deltakere: Rachna
selv, Rune og Henrik Halsvik. For
noen år tilbake var denne turneringen
én av de mest populære blant nordmenn. Rachna spilte veldig bra, men
det sa stopp da hun måtte på scenen
og spille live på TV mot Julie Gore. Til
tross for det tapte hun bare 2-3 med 60
i rest! Spilte par med Dee Bateman,
men ingenting stemte og de tapte 1.
runde.
Noe som heter LDO (Ladies Darts
Organisation), en ganske ny organisasjon som jobber for damedarts, holdt
en singleturnering på fredagen. Semi-

Juniorjentene syntes det var stas å kunne får hilse på, og bli fotografert sammen med
en av Norges alle største stjerne, Robert Wagner! Bildet blir forhåpentlig et hyggelig
minne fra NM 2013 i Tønsberg. Bakerst f.v.: Mathilde L. Nilsen, Charlotte S. Hansen.
Foran f.v.: Randi Andersson, Robert, Elena Andorsen og Iselin Hauen.
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• Grimstad Open 2013 •

Seier til Åse Finsådal som hadde turneringens raskeste leg!
Rune David forsvarte tittelen fra i fjor!
Vi i Grimstad DC er klare for å ta imot
45 herrer og 19 damer som skal kjempe
om årets premier og NDF poeng!
Tradisjonen tro startet vi årets Grimstad Open med velkomst cup, trekt
double, best av 5 leg. Det ble 22 deltakere. Bjørn Helge Rostad,(Prommens
Piler) / Alf Terje Høyland (GDC) vant
kvelden! Det var veldig spesielt for en
person. Dette var hans første turnering. I tillegg ble det en 5-8 plass sammen med Ole Andreas Rosenberg
(Prommens).Vi håper at dette gav mersmak! Gratulerer så mye Lukas Baklid!
SINGLE HERRER: I innledende puljespill vant 7 av de 8 seedede spillerne
sine puljer / alle 8 også overlevde 1.
cuprunden. Det ble notert flere 13 pilers leg og en del 100+ utganger. 2.
runde byr på en del tette kamper og
ett par klubb-«oppgjør» som endte 3-2
til Odd og Svein. I kvartfinalen vinner
Rune David 3-0 over Odd Jacobsen.
De tre andre kvartfinalene er veldig
jevne og temperaturen stiger i lokalet!
Robert Wagner, Jostein Oldret og
Christian Johansen vinner sine kamper 3-2 over Steffen Anisdahl, Svein
Strandmyr og Vidar Søderlind.
Semifinaler: Rune vant 4-1 over Robert og Jostein 4-2 over Christian. Finalen best av 9 leg som Rune vinner 52 og forsvarer sin seier fra 2012! Godt
gjort!
SINGLE DAMER: I innledende puljer sto overraskelsene i kø og mange
kunne nok ha ønsket at de hadde vært
flinkere å trene. Ingen av de 4 seedede
vant sine pulje og en av de røyk ut etter puljespillet. Det er godt å se at det
gror godt bak oss «gamle», for flere av
junior jentene spilte skjorta av oss andre! Da cupen starta spilte nok rutinen
en stor rolle i flere av kampene og de
gamle viste at de var eldst. Kun Iselin
Hauen av juniorene overlevde denne
runden etter å ha slått sin klubbvenninne Charlotte Hansen.
I kvartfinalene vant Elisabet Eidet,
Lisbeth Hauen, Åse Finsådal og Anita
Smith over Heidi Berdal, Iselin Hauen,
Kari Malmstrøm og Monica Strandmyr. Semifinalene vant Åse 3-1 over
Anita og Lisbeth 3-2 over Elisabet.
Finalen i dameklassen ble spilt sam-

Vinnere 301 dobbel inn Odd og Heidi, og runner up Ane og Svein.
Kampene i pulje ble spilt best av 3 leg,
noe som sørget for at det gikk greit
unna og alle gikk videre til cup.
I kvartfinalene vant Odd Jacobsen
over Christian Johansen; Bjørn Helge
Rostad over Rune Heggland; Vidar Søderlind over Robin Eidet og Svein
Strandmyr over Sindre Wærvågen.
Semifinalene gikk raskt unna og det
ble to 3-0 seiere i begge. Odd og Svein
var klare for finalen som Odd vant 4-1,
det ble notert en 8 piler til Frank Orre
og 9 piler til Jostein Oldret og Ken
Adolfsen.
å damesiden ble det spilt best av 5
leg. Kvartfinalene endte slik:
Heidi Berdal / Kari Malmstrøm 3-0, Therese Tverå / Madelen Fredriksen
2-3, Ane Sørlund / Siv Midtbø 3-0 og Monica Strandmyr / Ramona Eriksen 2-3.
Semifinalene fikk samme resultat
som hos herrene, begge kampene 3-0.
Heidi og Ane er klare for finalen som
Heidi vant 3-0. OBS: Heidi hadde en
11 pilers leg!

P
Dame Finalistene i Grimstad Open
2013 Lisbeth og Åse.
tidig med semifinale på herresiden etter avtale med spillerne. Åse var sterkest og vant 4-0 over Lisbeth, Åse hadde en 17 piler i finalen som ble turneringens raskeste leg på damesiden.
tter premieutdeling var det klart
for Grillbanket på vår herlige takterrasse og vi fikk servert nydelig grillmat med tilbehør av Grimstad DC
«grillsjef» Simon Dragseth og hans
hjelpere, Ole Sunden og Helge Isaksen. Vi hadde værgudene på vår side
denne gangen også, så vi kunne kose
oss ute i flere timer før vi tok kvelden.

E

Søndag ble det spilt 301 dobbel inn,
med en ny vri. Det ble trekt ut puljeledere i begge klassene. Etterpå fikk de
velge hvem de ville ha i sin pulje.

Vi gratulerer alle vinnere!
Vi hadde også ett lotteri. TUSEN TAKK
for støtten alle sammen!
Hovedpremien var en Sykke som ble
vunnet av Roar Ormåsen fra Golden
Lion DC.
I tillegg hadde vi forundringspakker,
vin og sinnabrus.
Grimstad DC takker alle deltakere
for at dere tok turen, håper at dere har
hatt en fin helg og at vi sees igjen snart!
for GDC Siv Midtbø
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IMPONERENDE

• «come-back» av Thor Helmer Johansen
• seier i dameklasse av Ramona Eriksen

19

Robert Hansen &
Erika Bagdonaviciene
ga hverandre sitt ”JA”!

Årets Supercup finalen ble avviklet 21.-22.sept i Grimstad.
32 herrer og 10 damer skulle prøve lykken!
HERRER: Thor Helmer, ODT, er tilbake for alvor, og la navn som
Robert Wagner, Arendal, Robert Hansen, Langevåg og Walter Lau,
W.Tell bak seg i cupen. Runner-up Kong Oscars Kjetil Eikesdal kvittet seg av med Henrik Halsvik, The Playerz, Jostein Oldret, Nidaros
og Steffen Anisdahl, Golden Lion.
I tillegg til Walter og Jostein var Bjørn Helge Rostad og Odd Jacobsen de to siste navn i kvartfinalen.Mye bra spill, noe som kan bevises med Robert W. s beste pilsnitt på 25.84; Josteins raskeste leg
på 11 piler og Svein Arne Hjelmeland som kastet høyeste utgang på
161. Mange 100+ å finne!
DAMER: Kristin Helen Bjellås, SoVe, prøvde å hindre Ramona, Golden Lion, fra å vinne finalen. Hun greide det ikke og måtte nøye seg
med en flott 2. plass! 3-4 plassene gikk til Lill Solfrid Taraldsen,
Arendal og Monica Martinsen, Glaamdal som tapte semiene for
h.h.v Ramona og Kristin. Det ble Elisabeth Eidet, Hege Kristin Baklid, Ane Kristine Sørlund og Monica Strandmyr som havnet på 5-8
plassene.
Kristin oppnådde helgens beste pilsnitt på 16.23 og raskeste leg på
17 piler. H.utgangkastet Ane Kristine med 111 p.
Det må fortelles at Ramona har vært en av Norges beste juniore i
lengere tid. Hun har fylt 18 år, men er offisielt anerkjent som junior
ut året. Kjempebragd å vinne Supercupen! Gratulerer!
Anne Hoff

”Vi har det kjekt i lag”, forteller Robert
Vigselen fant sted 3. september i Ålesund
I en hyggelig samtale med brudgommen,
fortalte han at han og Erika traff hverandre
i Tyrkia i forbindelse med Europe Cup
2012.
”Det var kjærlighet ved første blikk”, sier
Robert!
En liten pause og så fortsetter han: ”Det er
kjekt med litt romantikk innenfor darts! Selv
en herdet dartsspiller kan ha sine myke sider”!
Det er en glede å ønske brudeparet et langt
og lykkelig liv sammen!
Måtte Erika og hennes 9 år gamle sønn
trives i Norge!
Be happy!
Red.

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

