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Bronsemedaljen god som gull!
for Rachna David & Marta Krol!
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Hei, hei alle sammen! Med en
spesiell hilsen til alle vi ikke
kjenner. Vi håper at dere trives
med darts som hobby og sport?
Dere er velkommen til å skrive
til oss om hvordan det er å begynne med darts for alvor. Kanskje noen av dere har dannet
meninger, enten gode, eller kanskje noen ikke så gode, men
som kunne forbedres? Det er
bare å ta kontakt med redaksjonen, gjerne en email. Kanskje vi
kunne få en ”diskusjon” i gang
gjennom bladet vårt, daRts? Vi håper å høre fra dere! For å forbedre
ting og tang MÅ vi har deres meninger / idéer!
Jul er rett rundt hjørnet og alle planlagte darts utfordringer for 2013 er
ferdigspilt. Vi gratulerer samtlige som har slitt mot hverandre for å nå
toppen av Norgescup 2013! Godt gjort, både seniorene og juniorene.
World Cup, Winmau World Masters og Lakeside er ferdige. Vi vet at
alle våre deltakere spilte bra til tross for mangel av trofeer. Det er ikke
SÅ greit å stå ovenfor fjorårets Lakeside champion Scott Waites i 1. runde, f.eks! Lignende opplevelser hadde flere nordmenn, både i single og
i par. Jypeee! Damene fikk med seg bronsemedaljen i par, kjempe gøy!
Gratulerer Rachna og Marta! Dere er flinke, dere!! Siste nytt: Det må
nevnes at i Czech Open fantes to nordmenn, Robert Hansen og Christian Johansen som slo ”Silverback” Tony O’Shea og Darryl Fitton 4-0 i
kvartfinalen! ”Kampen var bare gøy fra myntkast til siste pil” forsikrer
Robert!
Nå er det å gå løs på 1914 programmer. Med NM’r, NC’r og Openturneringer kan man spille darts nesten hver helg om det ønskes. Redaksjonen håper på mer samarbeid med dere enn det har vært i det siste.
Noen få er superflinke til å følge opp, især junioransvarlige. Takk!
Vi vil minne om hvor viktig det er å følge opp Medlemregisteret med
adresse eller navn forandring. Hvis vi i fremtiden skulle sende ett nummer av daRts i posten f.eks, hadde det vært leit hvis mange var returnert ”ukjent”. Dette gjelder Medlemsregisteret hele tiden.
Vi takker alle for samarbeid i år, og
for kjempehyggelige møter ved Norgesmesterskap, jubiléer osv.
Vi ønsker alle en koselig Jul
sammen med de næmeste.
Må året 2014 blir ett fredelig
og godt år for alle!
Og til sist ønsker vi ALLE et
vellykket og hyggelig DARTS-ÅR i 2014!
Dartsnorge ønsker deg lykke til på
Lakeside i januar Rachna! Go for it!

Forsidefotos: Piotr Krol

Med vennlige hilsen
Redaksjonen
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Presidenten har ordet
Kjære dartsvenner!
Dartsåret 2013 er nærmest historie!
Helt ufattelig hvor fort tiden går!
Et tettpakket program er
vel gjennomført og vi
har fått mange nye
stolte vinnere!
Først av alt vil jeg
gratulere Rachna
David med å ha
klart det kunststykket og kvalifisere seg til Lakeside!
Det er en fantastisk
prestasjon som det står
stor respekt av! For første
gang skal en norsk dame stå på scenen på Lakeside! Vi ønsker lykke til
og krysser alt vi har!
World Cup ble også en stor suksess
for de norske damene. Rachna og
Marta Krol var våre representanter,
og de spillte veldig bra. I dobbel var
de nesten ustoppelige! Først i semifinalen ble de stoppet av de engelske damene som gikk helt til topps!
Bronsemedalje i VM til Rachna og
Marta er helt fantastisk. Gratulerer
så mye!
Norges herrelag gjorde en veldig
bra prestasjon i lagkonkurransen!
Heilt til kvartfinalen hvor det ble
tap for Scotland! Godt jobba gutter!
Det er også nå klart hvem som har
vunnet Norgescupen 2013 i alle
klasser. Singlevinnerne er: Rune
David, Lill Solfrid Taraldsen og
Rachna David, Torstein Granseth
Lyseng og Håkon Kjørren og Ramona Mostad Eriksen! Par vinnerne er:
Tellef Mjelde, Rachna David, Thomas Liom og Ramona Mostad Eriksen! GRATULERER ALLE SAMMEN!
Terminlisten for 2014 er sendt ut.
Den er kanskje enda mer tettpakket
enn årets. Finn fram kalenderen og
kryss av allerede nå hvilke turneringer dere vil være med på! Jo før
billetter blir bestilt jo billigere er de!
Mitt ønske for det nye året: At
riktig mange stiller opp på turneringene og at alle klarer å rekruttere
en ny spiller hver! Tenk på hva det
ville gjort for både antall spillere og

ikke minst for økonomien! Jeg har
sagt det mange ganger før og sier
det igjen: Det er ikke dyrere å drive et forbund med 1400
medlemmer enn et med
700! Håper alle kommer
til turneringene med
den innstillingen at nå
er det slutt med
krangling og usportslig oppførsel! Måtte
domsutvalget bli arbeidsledig i 2014!
Glem heller ikke å ha
respekt for påmeldingsfristene som er satt! Det er
en grunn for at vi må ha en påmeldingsfrist! Det tar tid å sitte med
trekning og forberedelser til turneringene! Husk at alle som jobber for
forbundet gjør dette på fritiden! Kanskje vi kunne har tenkt oss å bruke
fritiden på andre ting!
Hva kan vi gjøre for å bedre økonomien? Hva med sponsorer?
Nå har det blitt jobbet veldig mye
med å skaffe sponsorer til forbundet. Flere er villige, men de vil gjerne ha noe tilbake fra oss! Da det har
vært veldig vanskelig å få til STREAMING fra turneringene, har vi
problemer med å tilby reklameplass!
VI ETTERLYSER EN ELLER TO
PERSONER som er flinke på dette
med streaming og kunne hjelpe til
med å få dette til. Hadde vi klart
det kunne vi tilbydd reklameplass
på finalebanene rundt om på turneringen og dermed fått inn sponsormidler. Dette ville igjen føre til bedre økonomi, som igjen ville komme
medlemmene til gode!
Et nytt kretsledermøte står for døren i månedsskiftet januar/ februar!
Innbydelsen er sendt ut, men vi ønsker tilbakemelding fra dere om det
er noe som dere mener skulle vørt
tatt opp til diskusjon der! Sakslisten
blir sendt ut vel to uker før møtet!
Til slutt vil jeg ønske alle en
velsignet julehelg og et riktig godt
nytt dartsår!
Dartshilsen fra
Åslaug
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• St. John’s • WORLD CUP XVII • Canada •

WESLEY HARMS & DETA HEDMAN verdensmesterer

Bronse til Norge!
takket være RACHNA DAVID & MARTA KROL

Fra venstre: Rachna
David, Trina Gulliver,
Deta Hedman &
Marta Krol

Første helg i oktober gikk
World Cup XVII av stabelen
i Canada. Det var noen
spente sjeler som dro avsted
noen dager på forhånd! Robert Wagner, Rune David,
Vegar Elvevoll, Robert Hansen, Rachna David og Marta
Krol sammenn med Landslagskapteiner Åslaug Ekren
og Roy Tore Christensen.
Laget gjorde det veldig bra
spillemessig selvom ikke det
”regnet” medaljer. Sjansene
er ikke gode når mann møter for eksempel Scott Waites i 1. runde, som skjedde
Vegar! Eller Deta Hedman
og Trina Gulliver, som våre
damer opplevde! Men, dette

er et verdensmesterskap og
sånt risikerer mann!
Tekst: Anne Hoff
Bilder: Piotr Krol
Herrelag var den alle første prøve – og
Norges lag spilte enormt godt og styrte
seg helt til kvartfinalen!
I gruppespillet havnet Norge i lag
med Danmark, Bahamas og Turkey.
Laget vårt vant puljen med 3p. med
Danmark like etter med 2p.
Norge i finalespill! 8.-dels finalen
vant de 9-5 over Tyskland. Så fulgte
Skottland i kvartfinalen! Det ble litt for
tøft og Skottland vant 9-5. Kjempeinnsats av ”guttene” våres som havnet på
en real 5. plass siden skottene vant 9-7
over U.S.A i finalen.
Herresingle var litt skuffende, med
kun Rune David blant de siste 64, hvor
han tapte 2-4 for en sveitseren Thomas
Bremgartner. Ellers ble Robert W. slått

av en spiller fra Turkey i 1. runde. Vegar
tapte, som sagt, for ingen ringere enn
den regjerende ”Lakeside” champion
Scott Waites og Skottlands Gary Stone
var for god for Robert H.

HERREPAR
Vegar og Rune var i finalespill. De
vant 32.-delsfinalen 4-1 over CH???.
De var i slag! Videre til 16.-dels hvor
det ble nok en 4-1 seier over Cullen /
McDonnell fra Rep.Irland. Og så 8.delsfinalen! Årets Winmau Champion
Steve Bunting sammen med gode
”gamle” Tony O Shea ventet Norge v/
oche’n. Hadde vært moro å ha opplevd denne kampen! Vegar og Rune
kjempet og ga seg ikke. Scoret ble 3-3
og her var Steve / Tony for gode og tok
kampen 4-3! Kjempebra gutter!
Robert W og Robert H. spilte det de
var gode for men tapte 3-4 for to godspiller fra USA.- Butler / Dixon. Marginene er så små, så små!

Nr. 4/2013

5

• St. John’s • WORLD CUP XVII • Canada •
DAMEPAR
Norges to heltente damer, Rachna og
Marta var på plass! Første øvelse par /
puljespill. Rachna / Marta var i pulje
med fem lag: Wales, Italia, SA, Danmark og BAR. Jentene gjorde en kjempeinnsats og gikk videre til finalespill
etter å ha kjempet seg til 2. plass med
2p. Kun Wales var bedre med 3p!
8.-dels finalen hvor Norge kjempet
og slo Sveriges Forsmak/Bomander 4-3.
Fremdeles heltent gikk Rachna og
Marta videre til kvartfinalen mot paret
Roush / West fra USA. Yesss! Igjen
vant våre damer, 4-1! Og så kom slaget! Ingen kunne slå Englands Deta
Hedman / Trina Gulliver denne dagen
og det ble 5-1 over Norge i semifinalen. Vi gratulerer med 3. plassen og
bronsemedaljen!!

det slutt for Rachna i siste 16 hvor hun
tapte 3-4 for Tyskland’s Irina Armstrong. Det fortelles om meget bra spill
mellom Rachna og Irina, som har spilt
både mot hverandre og i godtspilte par
sammen i løpet av de siste årene.
i har ikke detaljer om enten åpningssermonien elle banketten
siste kvelden, men vi har fått høre fra
forskjellige at alt var meget bra og meget profft gjennomført! De norske på
laget spilte bra, som kan bekreftes ved
mange resultater som sluttet med kun
1-leg differanse.

V

De norske bronsejentene, Rachna og
Marta, fikk besøk av Olly Croft som
gratulerte Norge med bragden.

DAMESINGLE
Marta tapte sin første kamp 2-4 til
Nord Irlands ”gamle traver” Grace
Hepburn som har spilt i mange år.
Rachna vant sin 1. kamp 4-0 over
Delfine Simmons fra Turks & Caicos.
Så vant hun 16.-delsfinalen 4-1 over
Natalie Carter, Australia. Men så tok

Hyggelig gjensyn! Åslaug og Olly har
begge jobbet for darts siden de traff hverandre for 30 år siden.

God Jul & Godt Nytt År!

• WINMAU WORLD MASTERS •

Steve Bunting & Deta Hedman mestere
Når det gjelder årets Winmau har
det dessverre vært en misforståelse
som gjorde at ingenting har vært notert eller fotografert med tanke på
daRts. Grunnen var et nytt opplegg i
år hvor spillerne er totalt ansvarlige
for alt som har å gjøre med deres
opphold / spillingen. Tidene, baner,
påmelding osv. Tidligere har det bestandig vært en ledsager med som
har tatt seg av alt og alle! Inkludert i
”jobben” var også ”Husk bladet!” For
noen dager siden tenkte jeg: ”nå eller
aldri” og ringte til Rachna, som stort
sett kan svare på alt, og kunne forklare meg om forandringen i administrasjon.
Følgende spillererne hadde kvalifisert
seg til årets Winmau ved forskjellige
anledninger: Rune David, Robin Lundemo Eidet, Stig Jarle Knudsen, Cor
Dekker, Frank Ulseth og den eneste
dame fra Norge, Rachna David.

Uten noen opplysninger er det umulig
å finne ut mer enn at Rachna kom på
17.-32. plass, slått med 0-4 av en skik-

kelig tent og ambisiøs Trina Gulliver!
Vi lover å rette opp i saken til neste år!

Rachna flankert av til venstre Tamara Schuur, Nederland, og til høyre Kathy Geeraerts, Belgia. Tamara og Rachna debuterer sammen på Lakeside i januar, og
Kathy er en vel etablert spiller i verdenseliten.
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NC-5
Bergen
25.-26.
oktober
tekst:
Anne Hoff
Foto: Robert
Hansen

Et kjent navn øverst på listen
ØYVIND AASLAND &
Én ikke så kjent – ennå
ERIKA HANSEN
2 spilte / 2 vunnede NC-er
lover godt!
Kong Oscar DC i Bergen påtok seg
jobben som arrangører for NC5/2013.
Turneringen ble avviklet i klubbens egne lokaler, Kong Oscar Biljard og Darts. Det var bra oppmøte med 66 påmeldte herrer, men
kun 13 damer var vel litt få kanskje? Allikevel så det ut til at de
som var der, hadde det virkelig
hyggelig sammen! Det var mye bra
spill i løpet av helgen!
34 ”spillegale” dartsspillere møtte opp
fredag kveld til helgens første oppgjør,
Velkomstcupen. Det spiltes trukket
double som vanlig, og de glade vinnerne var Ronny Kasin, WT, og Barry Williams, Karmøy. De slo Stig Jarle Knudsen, LH, og Laurence L. fra Ålgård.
(Ingen score).

HERRESINGLE
Omsider ble kvartfinalene ferdig spilt
med følgende resultater: Henrik Halsvik, T.PL, vant 3-1 over Kjetil Eikesdal,
GL; Eilert Egholm, 3-Sverd vant 3-0
over Kenneth Svardal, Strand; Øyvind
Aasland, ODT, slo Marvin Ramos 3-0;
og til sist Thor Helmer Johansen, ODT,

som slo Stig Jarle Knudsen, LH., også
3-0!
Fra semifinalene fortelles at kampen
mellom Thor Helmer og Henrik var en
meget godtspilt og tøff kamp som Henrik dro i land til slutt til 3-2. Øyvind
vant over Eilert i den andre semifinalen, men dessverre har vi ingen score.
Finalen mellom Øyvind Aasland og
Henrik Halsvik var visst også en meget spennende og god kamp, til tross
for sluttresultat på 5-2 i Øyvinds favør.
R.leg: Øyvind Aasland, Kjetil Eikesdal
12 piler
& Kenneth Svardal
H.utg: Øyvind Aasland
136 p.

inalen startet ikke før klokken var
nesten 16 , og 4 heltente herrer sto
klare ved oche n klare til å kjempe
over 7 leg! 1. leg til Kjetil / Walter og
deretter tok parene hvert sitt leg intill
stillingen var 2-2. Så slo Øyvind / Steffen til og gikk opp til 3-2. Det var
HELT stille – hva nå? 4-2 til Øyvind /
Steffen eller 3-3?? Yess! Kjetil / Walter
utlignet til 3-3! 7. leg ble meget jevnt
ned mot double. Mange matchpiler fra
begge lag og det ble ulidelig spennende! Til slutt satte Øyvind D.1 (!) og
han og Steffen vant ”dagens double”!

F
Erika Hansen
ganske ny hos oss,
vant sin første
NC på "bekostning"
av Lill
Solfrid Taraldsen!

DAMESINGLE
Kvartfinalene gikk slik, med mye godt
spill her og der! Erika Hansen, L.våg;
Lill Solfrid Taraldsen, AR.; Karin Mikalsen, Lof. og Åse Finsådal, T.PL
overrumplet Elin Aasestrand, ÅL, Åse
Olin Røssevoll. Lvåg, Ramona Eriksen, GL og Mona Bøe, KO.
For å komme videre til finalen vant
Erika semifinalen over Karin, og Lill
Solfrid var best i kampen mot Åse.
et fortelles om en uhyre spennende finale mellom Erika og Lill
Solfrid med gode score for begge damene. Kampen gikk slik: 1-1, 2-2, 3-3
og spenningen økte i salen! Det ble
Erika som satte den siste og avgjørende double og som dermed vant finalen 4-3! Godt spilt! Erika vant sin 2.
NC og har kun spilt 2 NC-er!
Lill Solfrid Taraldsen registrert med
R.leg på 18 piler & H.utg på 92p.

D

HERREDOUBLE, 27 PAR

Øyvind vant både single og par.
Her sammen med parkamerat
Steffen Anisdahl.

mer. Tidene forandrer seg!
Innledende spill er ferdig og kvartfinaler er neste på programmet. Øyvind
Aasland ODT / Steffen Anisdahl, GL,
slo Henrik Halsvik, T.PL / Geir Tollerud, TTA, 3-0; Walter Lau, WT / Kjetil
Eikesdal, KO, vant 3-1 over Geir Alvheim / Jørn Danielsen, Pub.S / KO; Tellef Mjelde, Ø.St / Thor Helmer Johansen, ODT vant 3-2 over Mikael Lindstrøm ØST / Stig Jarle Knudsen, LH,
og Kenneth Svardal / Johnny Wiik,
Strand, var for gode for Stig Erik Hjellestad, L.våg / Karl Johnny Lervåg, ÅL.
Semifinalen mellom Kjetil / Walter
og Kenneth / Johnny vant førstnevnte
3-1. De hadde et 13-pilers leg underveis. Thor Helmer / Tellef tapte den
andre semien 0-3 for Øyvind / Steffen.

Det var iøynefallende hvor mange
blandede par det fantes, dvs. par fra 2
forskjellige klubber. Ikke fordi det
ikke fantes ledig spillere i egen klubb,
men tydeligvis fordi spillerne valgte å
spille med andre. Før i tiden var det
nesten tabu! Det var liksom ”selvsagt”
at man spilte med egne klubbmedlem-

Åse Olin Røssevoll og Elin Aasestrand strålte
etter å ha
vunnet
finalen i par

DAMEDOUBLE, 5 PAR
Alle møtte alle i én pulje, og 4 par gikk
videre til semifinalen. Karin Mikalsen
/ Gunn Kristiansen, Lof./ ODT, vant
over Langevågs Erika Hansen, / Gjertrud Marie Longva. (Ingen score). Elin
Aasestrand, ÅL, / Åse Olin Røssevoll,
L.våg bestilte sin finaleplass med seier
over Monica Strandmyr, WT / Lill Solfrid Taraldsen, AR.
Åse og Elin vant finalen 4-2!
Da var spillingen over for denne gangen, og atter en velykket Norges Cup
var over.
Hyggelig å oppdage en ny klubb,
Østfold Stål, med erfarne medlemmer
som Tellef og Thor Helmer!
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hun over Merethe
Karlsen, LH. (ingen
score).
Den andre finalisten, Lill Solfrid Taraldsen fra Arendal,
slo Kellys Helters
Oddny Johansen i den
andre semien og i
kvartfinalen var det
Tanja Oseth, LH, som
måtte se seg ”overrumplet” av Lill Solfrid. De 2 resterende
kvartfinalistene, Rita
Elin
Beck-Hauglid,
KH, og Rakel Nilsen,
FR, tapte for h.h.v Karin og Oddny.

NC-6
Tromsø
15.-16.
november
tekst/foto:
Anne Hoff/
Oddny Johansen

Årets siste NC vunnet av
Rune David
• The Playerz &
Veronica Simonsen
• Strængspretten
NC-er i Tromsø bestandig spennende! Alltid et spørsmål eller to:
”Kommer det nok folk sørfra som
tar seg en tur, tro?” eller ”Har vi
folk nok til å gi dem skikkelig
kamp, tro”? osv! L.H.L.-huset i
Tromsø var benyttet som spillested. Mer hodebry: ”Er det for
stort, tror du?” ”Nei nei. Det er heller for lite!” Heldigvis har hallen
vært brukt noen ganger slike at arrangørene vet at det passer! Men
det stemmer at antall besøkende
er veldig variabelt i nord. Deltagelsen i år var bra, med 41 herrer
og 12 damer som representerte
mange forskjellige klubber rundt
omkring i landet.
Aktivitetene startet fredag kveld. Det
var visst bra frammøte på Kveldscupen som ble spilt som trukket double
hvor spillet var best av 3 leg / 701 / D.
INN og D. UT!
Helge Talstad-Koppang, Molde, sammen med Kjetil Eikesdal, Kong Oscar,
vant finalen 4-1 over Marit Stømer
Nordby fra Lofoten og Kenneh Bråteng, Namsos.

HERRESINGLE
Det er referert mye bra spill og fine resultater, bare synd at det ikke går an å
”fange opp” flere detaljer. Det var verd
å merke seg at på resultatlisten nr.1-8
var alle tilreisende og representerte 7
forskjellige klubber! (På papir er t.o.m
Tromso s Vegar en ”tilreisende”)!
Kvartfinalene ble vunnet av Rune
David, The Payerz, Vegar Elvevoll,
L.H, Frank Ulseth og Steffen Anisdahl, begge G.L. over hhv. Christian
Johansen, Lvg, Dave Bate, ODT, Tellef
Mjelde, Øst Stål og Geir Alvheim, Public Sotra.
Semifinalene ble 2 bra kamper som
gikk tapt 2-4 for både Frank og Steffen

Rune og Steffen beseiret
Lars Georg og Vegar
i par finalen!

inalen sluttet med
score på 4-1 til Veronica. Lill Solfrid
gjorde en bra innsats,
men Veronica hadde
kontrol fra starten av.

F

R.leg: Marit Størmer Nordbye 27piler.
H. utg: Karin Mikalsen
112p.

HERREDOUBLE, 17 PAR

Veronica Simonsen,
NC 6’s
"Førstedame"!
som ikke var helt gode nok for hhv.
Rune og Vegar. ”2 bra kamper”, ble det
sagt..
Finalistene Rune David og Vegar Elvevoll har spilt mot hverandre mange
ganger tidligere, og i all slags turneringer! Denne gangen var det Rune
som trakk det lengste strået i det han
slo Vegar 5-2. Kampen var visst mere
spennende enn tallene utgir.
R.leg: Frank Ulseth
13 piler.
H. utg: Thor Helmer Johansen 170 & 161p.

DAMESINGLE
Det fantes flere skikkelig gode og jevne spillere blant de 12 påmeldte. Det
ble Veronica Simonsen, Stræ., (én
gang, etter en imponerende innsats,
ble Veronica kalt for ”Nord Norges
Hege Løkken”!!) som sikret seg 1. plass
etter å ha vunnet semifinalen over atter en dame nordfra, Karin Mikalsen
fra Lofoten, og i kvartfinalen seiret

Rune, PL, sikret seg seier nr.2 da
han, sammen med Steffen, GL, slo
Vegar, LH, og Lars Georg Storsletten, Str., 4-2 i finalen. Tidligere vant
paret 3-1 over Kenneth Bråteng / Jostein Oldret, Nam/Nid i semifinalen. Christian Johansen / Frank Ulseth, Lvåg / GL tapte den andre semien 1-3 for Vegar / Lars Georg,

DAMEDOUBLE. 5 PAR
De 10 damene som var med hadde det
kjempegøy! Det ble Rita Elin BeckHauglid / Veronica Simonsen som vant
finalen 4-3 over Karin Mikalsen / Marit Størmer Nordby etter en uhyre
spennende kamp!
Tanja Oseth / Lillian Tønnessen tapte sin semifinale 1-3 for Rita / Veronica, og Hege Elvevoll / Merethe Karlsen tapte 0-3 for Karin / Marit.
Oddny og Rita hilser og skriver:
”Vi fikk med oss mye godt spill, og vi vet
at Josse hadde et 12.-pilers leg. Vi i Kelly’s storkosa oss hele helga, med mye god
spilling og et vellykket julebord på lørdagen. Så vi takker Kellys Helter for dette
året og ønsker alle en riktig koselig jul,
og et godt nytt dartsår. Håper vi treffes til
NC-3 i mai 2014”.
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• NORSK PENTATHLON 2013 •

ELIN AASESTRAND & RUNE DAVID til topps!
Grimstad DC følte seg sikkert trygg
på Pentathlon i år, etter at klubben
var vert for første gang i fjor. Det er
ikke den letteste turnering å styre,
og første gangen er selvsagt litt
”skremmende”! Det gikk velding
bra begge gangene. At klubben er
så heldig å få Siv Midtbø som medlem, med sine mange, mange års
erfaring i ALT som har å gjøre med
darts, er klart en fordel. Som vanlig ble Grimstads egne spillelokaler
brukt som møtested.

blant herrene. Elin Aasestrand, Ålesund DC,
sammen med Martha
Krol, Arendal DC, sikret seg ledelsen med 7
p. etter den første 501.
Tove Verket, Hadeland
DC, og Inita Bite,
DGA, var nærmest på
3. plass med 5 poeng
hver seg.
Etter 2 x 501 og
1001 var Elin øverst
på listen med 21 p., 8
p foran både Inita og
Martha med 13 p hver.
Så ble det 2 x 501
og Shanghai. Elin ledet fremdeles, med 56
p.
og
nestemann,
Tove, fulgte etter på 2.
plass med 45 p., kun 1
p. foran Martha på 3.
plass. Det ble litt ”kniving” mellom damene
óg!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Reidar Vedvik
Etter en bedre frokost lørdag morgen,
ventet 20 herrer og 10 damer spent på
startsignalet for årets Pentathlon. Det
ble en ganske stabil rekkefølge på herresiden, etterhvert som kampene ble
spilt.
Etter at 4 x 501 og 1001 var spilt,
hadde Robert Hansen, Langevåg, sikret seg ledelsen med 70 p. Frank Ulseth, Golden Lion, lå på 2. plass med
57 p.og Steffen Anisdahl, Golden Lion,
og Henrik Halsvik, Playerz DC delte 3.
plass med 46p. hver.
Videre spiltes det 4 x 501 og
Shanghai. Robert og Frank var fremdeles å finne på 1.- og 2. plassene med
hhv. 155 og 140 poeng. Kenneth Svardal, Strand DC, hadde trappet opp
spillingen sin og overtok 3. plass med
125 p. Rune David, Playerz DC, hadde
også begynt å gjøre seg synlig på 4.
plass md 121 p.
å til 3 x 501 og 2001. Robert og
Frank fremdeles urokkelige på 1.og 2. plassene med hhv. 212 og 188 poeng. Kenneth traff sin overmann i
Rune som ”stjal” 3. plassen med 177
poeng mot Kenneths 160 p.
Spenningen i salen øker! Hadde Robert krefter nok å holde Rune bak seg
helt til slutt?? Vi fikk se...

S

Neste strid 3 x 501 og Klokka-rundt.
Robert forsvarte 1. plassen atter en
gang med 273 p. Rune slo til med 259
p og dyttet Frank ned til 3. plass med
sine 238 p. Frank spilte godt hele dagen, men Rune var et hakk for god til
slutt! Spenningen var å ta og føle på!!
3 x 501 og Half-it, (dagens siste
funny game) var neste prøve. Rober niholdt på 1. plassen sin. Etter 20. spill

lå Rune KUN 1 POENG BAK ROBERT!! De spilte likt i både 21. og 22.
spill og Half-it, og hadde samlet hhv.
325 og 324 poeng da de gikk løs på de
2 siste 501 kampene! I den første 501
var vel Robert skuffet med kun 3 p.
mot Runes 12 p. (Det var vel der han
tapte kampen!). Siste 501, (spill nr.24),
og Robert tok seg sammen og scoret 11
p mot Runes 7 p. Men det var ikke nok
for Robert med 339 p., slik at det ble
Rune med 343 poeng som gikk av med
seieren til slutt. KUN 4 POENG FORAN ROBERT! Robert forteller at
Rune spilte veldig bra mot slutten.
Thor Helmer Johansen, Oslo DT,
spilte også jevnt bra hele dagen, men
truet ikke de beste.Han havnet på en
bra 4. plass med 292 p. Robert forteller om Stig Jarle Knudsen, Lillehammer DC, som kastet et 12- og et 14 pilers leg i kampen mot ham.
Det kunne sikkert fortelles om masse gode dartsøyeblikk, men ikke alle
kan fanges opp! Mye bra spill i allefall!
Og så til damene. Det ble aldri samme
spenning hos damene som det ble

1 x 501 og 2001 var
neste spill på programmet. Elin hadde fremdeles alt under kontroll og hadde økt forspranget med 22 p, dvs. til 78 p. Martha tok tilbake 2. plassen med 60 p.
Marianne Halvorsen, Sandefjord, tok
seg opp til 3. plass med 54 p og Inita
var på 4. plass med 53 p.
Så ble det 1 x 501 og Klokka-rundt.
Det begynte å bli litt spennende likevel! Hvem skulle følge etter Elin som
bare økte sitt forsprang? Med 106 p.
var hun 26 p. foran nr. 2, Martha med
80 p. Tove og Marianne stred om 3.
plassen, begge med 76 poeng!
Siste Funny Game! 2 x 501 og Halfit. Veldig bra spill av Elin som hadde
kommet opp i 147 p, hele 29 p foran
Marta på 2. plass med 118 p. Deretter
fulgte Tove med 98 p og Marianne 91 p.
Etter at den alle siste 501 var spilt,
var plassene uforandret, men sluttstillingen ble Elin 154, Martha 118, Tove
106 og Marianne 91 poeng.
Kjempebra spill av Elin hele dagen.
Det var mye godt spill å se underveis,
men ikke alt kan nevnes! Gratulerer
allesammen!

Nr. 4/2013

9

• LANDSLAGSSAMLING 2013 •

STEFFEN ANISDAHL & RAMONA ERIKSEN TIL TOPPS
Som vanlig ble Landslagssamlingen
avviklet samme helg som Norsk Pentathlon, også i regi av Grimstad DC.
17 herrer og 11 damer var med. Det
ble bra spill her også.
Tekst: Anne Hoff
Bilde: Reidar Vedvik

Nid, Marvin Ramos, Ål, Helge Verket, Glaa. og Kenneth Svardal,
Strand. Thor Helmer og Robert tapte
semien for Steffen og Frank repektivt. Dessverre finnes ikke detaljer
fra finalen som sikkert var en bra
kamp mellom klubbkameratene Steffen og Frank.

Roy Tore Christensen, Sandefjord
DC, kastet en praktfull ”Høyeste utgang” på 160! Ikke nok med det: Det
ble også registrert 2 fine 12 pilers leg
kastet av Steffen Anisdahl, Golden
Lion, og Jostein Oldret fra Nidaros.
Også noe å skryte av! Damene var
litt mere beskjedne med Kristin Bjellås 96-utgang og hennes 16-pilers leg
som hun delte med Ramona Eriksen,
GL.

Damenes Pentathlon ”ekspert” Elin
Aasestrand, PPDC Ål., ble overrumplet av Tove Verket, Glaa., i semifinalen, og Ramona Eriksen, en av GLs
flinke juniorer, ”tok seg av” Kristin
Bjellås, SoVe, i den andre semien.
Som med herrefinalen vet vi ikke
hvordan finalen gikk, men vi vet at
Tove prøvde sitt beste på å ta igjen
Elin i Pentathlon, hvor hun kom på
3. plass etter Elin.

Vi går rett inn i kvartfinalen for herrene, der Steffen Anisdahl, GL,
Frank Ulseth, GL, Thor Helmer Johansen, ODT, og Robert Hansen,
L.våg, vant over hhv. Jostein Oldet,

Og slik tok enda en fin dartshelg
slutt og det var kun fornøyde folk
som forlot ”åstedet” søndag ettermiddag! Alle vil sikkert være med på å
sende en stor TAKK til Grimstad DC!

STRAND OPEN/JWS CUP
Kenneth Svardal skriver at ”det ble et
bra oppmøte denne helgen, inne i
Strand s lokale på Jørpeland. Nå ser vi
frem til neste års turnering som da
har fått H3-D3.s ranking, da håper vi
på å være flere som stiller opp!” I år
ble det 27 herrer, men kun 2 damer.
Herresingle: 1) Kenneth Svardal,
Strand 2) Jonny Wiik, Strand 3-4) Marvin Ramos, Ålgård. Olav Aase Ålgård 5)
Øyvind Førland, Strand 6) Espen Sunde, Strand 7) Marco Scharin, Ålgård 8)
Atle Bore, 3-Sverd. 9-16) Roger Rygh.,
Enrico Enge, Kenneth Haldorsen, Trygve Johansen, alle Strand DC. Nelson
Callueng, Ålgård. Steffen Hellem, Henrik Nielsen og Eldrid Bergli alle fra 3sverd DC.
Damer: 1) Marianne Log, Strand
DC 2) Eldrid Bergli, 3-sverd DC
Herrepar: 1) Marvin Ramos / Nelson Callueng, Ålgård 2) Ottar Lea /
Jonny Wiik, Strand. 3-4) Alf Ragnar
Hansen / Atle Bore, 3-sverd. Geir Aakre / Trond Johansen, Strand DC
Vi ønsker Strand DC lykketil videre, og håper for mye nytt fra dere til
daRts i fremtiden!
Anne Hoff

30. nov.-1. des.
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• CZECH OPEN 2013 •

ROBERT HANSEN & CHRISTIAN JOHANSEN
OVERLYKKELIGE MED 2. PLASS BLANT DE STORE!

Et stort øyeblikk for Norges Robert Hansen og Christian "Josse" Johansen!
2. plass i Praha Open. Her sammen med vinnerene Coughlin og Labanauskas.
Mange håpefulle nordmenn reiste
til Praha i slutten av november for
å spille darts og kose seg med venner. Vi var i tallet 57. De fleste reiste onsdag for å få noen dager ekstra i den vakre byen. Torsdag var
det klart for Stig Jarles velkomst
turnering i trekt double, som ble
vunnet av ”sjefen sjøl” og makker
Jan Kenneth Wiker!
Fredag ble det spilt Mixdouble og
Warm-up Menn og Damer, hvor flere
av de norske utmerket seg. Startet med
Mix og de som kom lengst var Herr og
fru Hansen med 9.-16. plass. Her tapte
de 0-3, for 3. seedet par Sami Sanssi og
Kirsi Viinikainen.
Warm-up, menn og damer
Både Kjetil Eikesdal og Robin Lundemo Eidet spilte seg frem til de siste 32,
hvor Robin tapte knepent 2-3 for Wesley Ruis, Ned. Robin bommet på match-

piler, men det gjorde ikke motstanderen! Kjetil hadde nederlandske Ron
”The Bomb” Meulenkamp (seedet nr.
10) i kne da han ledet 2-0, før kruttet
dessverre tok litt slutt! Rune Kristoffersen tok også en stor ”skalp” da han
slo kompisen til Ron, Benito van De
Pas ,(seedet nr. 9), men måtte gi tapt
for ingen andre enn selve Ron i kampen etter! Det var dessverre alt fra
Warm-up.
ørdag var det duket for single herrer og damer. Totalt var det 57 spillerer fra Norge som stilte til start. Et
veldig bra norsk oppmøte! Den som
gjorde best denne dagen var Rune
Kristoffersen som var den eneste nordman blant de siste 64 spillerer. Han
tapte ikke et leg før puljefinalen! Eventyret sluttet med 2-4 tap i 32.-dels finalen.
De som kom seg til de siste 128 var
Stian Lyngfelt, Robert Hansen, Ronny

L

Kasin og undertegnede, Christian Johansen. Ronni Kasin fikk prøve seg
mot Darryl Fitton, (seedet nr. 7), men
tapte 0-4. Det går rykter om at han
fikk prøve seg på double.
os damene var det kun Åse Olin
Røssevoll som kom seg frem til finalearket. Ferden endte blant de siste
32 med 0-4 tap for 5.seedet Maret Liiri
fra Finland.

H

Søndag startet tregt, som de fleste
dartssøndager! Første undertegnede
møtte på treningskivene var Daryll
Fitton. Han lurte på hvordan formen
var, ”Terrible” svarte jeg. Ingen visste
at vi skulle møtes seinere på dagen!
De fleste norske par røyk forholdsvis
tidlig. Sikkert mange artige kamper
som jeg ikke fikk greie på. Den eneste
norske par blant de siste 32 var Robert
Hansen og Josse, Christian Johansen.
Første kampen hadde Stig Jarle gleden
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av å dømme, syntes litt synd for ham
som måtte stå der fremme! Tidligere
var vi nesten utslått da vi lå under 0-3
og motstanderen sto på ca. 150p mot
våre 300! Har hørt man ikke skal gir
seg, så vi snudde kampen til 4-3 og seier! Neste vant vi greit 4-0. I kampen
etter igjen ligger vi under 0-3, og igjen
snur til 4-3 og seier!
Så til kvartfinalen hvor vi trodde vi
skulle møte Scott Waites og Garry
Thompson. Robert hadde fulgt med
dem og følte seg trygg. Overraskelsen
var derfor stor da nr. 1 seedede Tony
O Shea og Darryl Fitton møtte opp!! Da
skriveren spurte hvilken navn han skulle skriver på tavle svarte Robert ”Norway – England”. Raskt kom det fra
O Shea ”No-Way”! Jeg var sikker på at vi
skulle få oss en leksjon! Men nei! 4 leg /
4-0 til Norway!! Senere spanderte Josse
på de tapende engelskmenn, og så dukket Robert opp og sa til Tony ”I am a bigger monkey than you”! ”Silverback” tok
det med en smil, men han kommer aldri
til å la seg slåes av Robert igjen!
Og så til semifinalen mot 4. seedede
Bjarne Iversen og Vladimir Andersen
fra Danmark. Det ble en tøff kamp
som gikk til 3-3. Vladimir grønn bull,

IKKE TIL Å TRO! Robert og Josse greide noe som ikke
skjer sååå ofte! De slo legendene Darryl Fitton og Tony
"Silverback" O Shea 4-0! Et eventyr!
Hansen rød og vi startet siste leg. Det
gikk heldigvis veien, og Norge gikk til
finalen med 4-3 seier. Yesss!
Finalen mot Coughlin og Labanauskas startet greit fra vår side og Robert
la igjen 100 i 1. leg. Jeg fikk ikke prøve
meg en gang, før motstanderen gikk ut
på 164! Da gikk luften ut av ballongen,
i hvertfall for min del. Kort og greit
tapte vi 1-5 for et veldig godt par. Er vi
stolte? JA!

Takk for en fantastisk tur folkens! Vi
håper at alle som ikke fikk blitt med
denne gangen tar turen til neste år!
Christian ”Josse” Johansen.
«Imponerende engasjement, Josse og
Robert! Vil bare takke dere for en utrolig
innsats for daRts! Skrevet på Ipad ut i
Nordsjøen! Flotte bilder!», Anne Hoff.
Tekst: Christian «Josse» Johansen
Bilder: Piotr Krol / «Josse»

• TURKISH OPEN 2013 •

Norge markerte seg også i Tyrkia
3. plass til både Kent Sivertsen / Ronny Kasin og Lillian Tønnessen / Willfrid Kasin
”Stakk innom B.D.O” en
dag og fant Turkish Open
resultater, drysset av norske navn! Etterhvert ble
det klart at flere norske
hadde spillt godt. Moro! 22.
oktober gikk turneringen
av stabelen i byen Kemer,
Anatalya. Hvor mange norske som var med er ukjent,
men det pleier å være flere
som reiser dit hvert år.
Dame Single som ”starter”! Randi
Dalhoi, Elen Holmen og Lillian Tønnessen ble stanset i 8.-delsfinalen.
Det må understrekes at de var ikke
noe ”småjenter” som forårsaket slutten for både Randi og Lillian. h.h.v
Dawn Phillips, et stor ess i Wales, og
Rachel Brooks i Lakeside klasse!
Herresingle var fattigere for norske navn. Kent Sivertsen var den

eneste norske blant de siste 32! Han
ble stoppet av en god engelskman,
Sam Hewsen, som tapte først i semifinalen for Wale’s kaptein, Martin
Phillips.
Damepar
Lillian Tønnessen er med her også.
Hun og makker Willfrid Kasin vant
kvartfinale 4-3 over Caroline van Nieuwenhove / Veronica Bogaer. Og så
gikk de videre til semifinalen hvor
paret dessverre tapte 0-4 for Hanne
Johnsen / Gaynor Williams, UK.
Herrepar
Atter en gang finner vi Kent Sivertsen
på finalearket, denne gangen sammen med Ronny Kasin, den eneste
norske par, og de spilte glimrende
sammen! De vant 16.-delsfinalen 4-1
mot Gurkan Akin / Gediz Kalkan; 8.delen mot Richard Hagel / Thomas
Caris også 4-1; kvartfinalen 4-2 over
Peter Wahlsten / Marcus ?. Og så sa
det stopp! Kent og Ronny i semifina-

len mot Kristian Thalin / Tommy ?.
som var for gode og Kent / Ronny tapte 1-4!
Parmix
Parmix med fire norske par blant de
siste 32! Bra! Leit at Kent Sivertsen /
Elen Holm og Frank Orre / Lillian
Tønnessen møtes allerede i 8.- delsfinalen der Frank / Lillian gikk videre!
Kent / Elen vant 16.-dels 4-2 over Pater Wahlsten / Malin ? og Frank / Lillian slo Leif Nielsen / Hanne Johnsen
4-0. Videre til kvartfinalen hvor
Frank / Lillian led et 0-4 tap! Kanskje
ikke så rart med den walisiske kaptein Martin Phillips og Rachel Brooks, en av Lakesidekandidatene, som
motstandere!
Bare så synd at ikke vi fikk vite
mer om spillingen, turen osv fra deltakerne selv! Det var sikkert mange
artige ting å fortelle, både om spillingen og ”fritiden”!
Anne Hoff
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• GRIMSTAD • Juniortreff 4 • GRIMSTAD •

RAMONA ERIKSEN &
THOR ERIK OEN

helgens enere!

Fredag, 22. november, og klar for
en tur til en ny juniortreff, denne
gang i Grimstad. Vel fremme, spist
god mat og hilste litt rundt, og så
var det klart for puljespill i double.
Nei, vent litt... Terje Oseth var litt
forsinka. Ok, vi venter litt på ham
og de han har med seg. Klokka tikker og gå - ”ring, ring” ...”Du kommer ikke frem, sier du?” Tom for
bensin! Alt ordna seg til slutt, og
spillinga kom i gang.
Tekst / bilder: Lisbeth Hauen
Det var 5 par i guttedouble og 5 par i
jentedouble. Da det ble nokså seint,
valgte vi å spare et par kamper til søndagsmorgen.
På lørdagens doublecup var det Torstein G.Lyseng / Thor Erik Oen, Dokka, som vant den ene semifinalen over
Håkon Helling / Simon Ekeberg, GL /
Fred., mens den andre semi`n ble vunnet av Ole Christian Handelsby / Tore
Brustad, Fred. over Mats Haugen /
Thomas Liom fra Dokka.
På jentesiden vant Ramona Eriksen /
Madelen Fredriksen, over Mina Kjeserud / Mina Handelsby, GL / Fred. den
ene semifinalen og Iselin Hauen / Elena Andorsen, X’n, vant over klubbvenninnene Charlotte S Hansen / Mathilde L Nilsen i den andre.
Vinnerne i dobbel denne gang ble
Madelen / Ramona og Torstein / Thor
Erik.
singel ble vi et par ekstra. Det stilte
15 jenter og 9 gutter til start. Det er
bra oppmøte på jentene for tida, men
jeg skulle gjerne sett flere av guttene
til stede.
Puljevinnerne: Ramona Eriksen,
Charlotte S Hansen, Iselin Hauen, Madelen Fredriksen, Thor Erik Oen og
Ole Christian Handelsby.
Det var mye bra spill underveis.
Thor Erik hadde bl.a en 120 utg og 18
pilers leg, Nikolai Amdal en 90 utgang,
Ole Christian en 90 utgang og 17 pilers
leg. Det ble Håkon Helling, som kastet
helgens høyeste utgang på guttesiden
med 127 utgang med utg. rød bull!
Bra! På jentesiden hadde Iselin 20 og
22 pilers leg, mens Ramona, som beste
jente, hadde 15, 17 og 18 pilers leg,

I

samt høyeste utgang på 116. Mye bra
spill!
Semifinaler i single: Ramona 3-0
over Charlotte, Iselin 3-1 over Madelen, Ole Christian 3-1 over Håkon H og
Thor Erik 3-0 over Torstein. Finalevinnere denne gang ble Ramona, (sin

siste treff som junior!), og Thor Erik.
Pysjcup’n ble vunnet av Leif Inge
Oen og Tore Brustad, med Torstein Lyseng og undertegnede på en god 2.
plass.
Mikkemus-spill på søndagen, med

18 darts enteusiaster var med for å hjelpe til med arrangementet og til støtte
for deltakerene. Familier og venner også støtte opp om junior darts på en fanttastiske måte! Det finnes slike grupper overalt hvor det spilles Juniordarts.
Flott gjort!
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• GRIMSTAD • Juniortreff 4 • GRIMSTAD •
alle i samme klasse, ble vunnet av Tor
Erik Oen, med Iselin Hauen på en fin
2. plass.
usen takk for et fint arrangement,
god mat og en fin gjeng med ”dartere”, samt mye bra spill å se på. Dere
er en super gjeng! Så håper jeg alle
finner veien til neste treff i Porsgrunn
i februar.

T

SISTE: Ramona vant også Norgescupen sammenlagt i både singel og double! I gutteklassen vant Torstein og
Håkon Kjørren i single og Thomas i
double. Gratulerer til alle!
Red.

Torstein og Thor Erik spilte par sammen – OG VANT!

Ikke noen overraskelse å finne Golden Lion’s Ramona & Madelen øverst på
listen!

Ramona og Iselin kjempet om 1. plassen.
Ramona sørget for å vinne sin siste treff som
junior! Hun slutter med en glimrende dartskarier bak seg som junior.

Ole Christia på 2. plass. Thor Erik spilte seg
til 1. plassen!
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HELGE KNAPPSKOG TIL MINNE

2. oktober 2013 mottok dartsvenner budskapet om at Helge var gått
bort. Bergen og darts Norge var i sjokk. Du gikk så alt for tidlig bort,
Helge. Du hadde to sider ved deg i Dartsmiljøet. Det er vel ikke å legge skjul på at du fikk mange til å ta seg en ufrivillig løpetur. Dette er
historie, men føler den hører med til historien om Deg.
Grunnen En av grunnene til at vi nå minnes deg er ditt vinnende
vesen. Husker spesielt når du dukket opp på Public DC hvor en gjeng
spurte deg ut om dine treningsmetoder. Det var heller aldri ”nei” fra
deg når du hjalp meg med bilen.
Hva gjorde så Helge ved oche’n? Han startet karrieren i Bergen DC.
Første gang Helge figurerte med NC-poeng var i 1986. Så ble Helge
borte inntil 1992, da han startet veien for å ende opp som nr. 1 på seedings listen i Norge. Deretter lå han syk i hele 1994.
I din glansperiode har du følgende resultater.
Du var med på laget Skippers 1993 som vant NM lag. Eneste gang
Bergen har vunnet denne konkurransen. Du var på Norges lag som
vant Nordisk for første gang i 1994.
Din epoke 2 startet med 3. plass i NC-1 i Bergen 1993. NC-2. 2. pl.
NC-3. 2. pl. NC-4. 5pl. NC-1 og i NC-2 i Bergen, 1994, gikk du til
topps. Slett ikke dårlig når det var kun 4 NCer pr. år.
Supercupen tok du 3. pl. i både 1993 og 1994; Elitecupen vant du i
1994; Norsk Pentathlon vant du i 1993 og fulgte opp med 3. pl. i 1994;
Norsk Windmau tok du 2. pl. i 1993.
I denne perioden ble det avholdt en rekke Open turneringer. I perioden 93/94 klarte Helge følgende:
Bergen Open. Nr. 1 i både ‘93/’94; Årdal Open Nr.1. i 1993 og nr. 2
i ‘94. Du vant Rogaland Open i ‘93; Ørland Open i ‘94; Arctic Light
Cup i ‘94 / Tromsø Open i ‘94.
Du var også tett opptil samme resultater i dobbel.
Du deltok også med pallplass i Finland, men din største bragd var i
Winmau World Masters 1994.VM i dart? Der startet du med og slå ut
nr. 7 seedet, Sean Palfrey. Det gikk greit mot Dave Askew i puljefinalen. Så møtte du en av legendene innen darts, Raymond van Barneveld. Jaggu tok du han også! Du tapte dessverre for Ritchi Burnett
som senere vant Winmau. Din snitt i denne kampen var 28,5.

BJØRN HVIDSTEN TIL MINNE

Det var umåtelig trist å høre om Bjørn
Hvidstens bortgang, og vår dype medfølelse går til hans sønner Roy og Bjørnar
som, i likhet med sin far, alltid har vært
hjelpsomme og tilgjengelige for Norges
Dartsforbund og dets dartsspillere.
Ikke alle vet at Underholdningsservice,
U.H.S. har vært en av norsk darts lojale
støtter i alle år. Bjørn lanserte U.H.S. i
1976, primært for salg av biljardutstyr.
Han var ofte på reisefot og begynte å besøke diverse store dartsturneringer i England.
Norgesmesteren den gangen, Kjell Jørgensen, hadde begynte å kontakte diverse
firmaer for å kunne selge dartsutstyr til
norske spillere, men etter hvert overga
han sine forbindelser til Bjørn. Dette var
starten av dartssalg ved siden av biljard i
U.H.S. Kombinasjon U.H.S. og N.D.F. ble
skikkelig etablert og styrket i Roy Price’s
tid som President.
Gjennom alle år har Bjørn i tillegg støttet medlemsbladet daRts med reklame,
noe som til dags dato har vært uhyre viktig for bladets tilværelse.
Det er sikkert mange som kjenner Roy og
Bjørnar fra butikken eller darts forøvrig.
Roy er fremdeles medlem av en klubb i
Oslo. Det er gledelig å høre at ”guttene”
skal følge i sin fars fotspor, og at Underholdningsservice lever videre. Bjørn ville
sikkert har vært både stolt og glad for dette!

Til slutt Helge. Du vil alltid bli husket som en god venn og en flink
dartsspiller.
Våre tanker går til din kone Mette og dine barn.

Vår dyptfølte kondolanse går til Bjørns
kone og hele familien i denne triste tid.

Per Otto Jacobsen

Anne Hoff og Bjørn Tonhaugen,
redaksjonen i medlemsbladet ”daRts”
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Tellef Mjelde

Rune David

Rachna David
Lill Solfrid Taraldsen

Herrepar
Damer single & par

Herrer single

Damer single

Ramona
Mostad Eriksen

Håkon Kjørren
Torstein
Granseth
Lyseng

Gutter single

Thomas Liom

Jenter single & par
Gutter par
Gutter single

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

