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LEDER
Det regner, det regner, og tankene flyr til alle som har store 
påske planer og forventninger. Samtidig er det ikke så ille å ”bare
være hjemme”! Ingen skuffelse, og solen er like velkommen
hjemme som den er noen annen plass!
Skriver litt tull fordi jeg er litt tom i hodet! Det er masse darts
tanker som flyr rundt. Det som kanskje dukker opp oftest er det
nylig spilte eventyret i Sarpsborg, da fire unge damer, X’ns juni-
orlag, gikk hen og ble Norgesmester i Dame Lag 2014! 
Det beviser to ting, den ene er at juniorinnsatsen i regi av Tove
Snerten & Co, som har jobbet iherdig gjennom de siste 10-årene
for å bygge opp juniorene i Norge, har vært kjempevellykket! Et-
ter en trist farvel med Tove var NDF og juniorene så heldige at
en av våre storspillere på damesiden over mange år, Lisbeth
Hauen, sa seg villig til å ta over ansvaret etter Tove. Hennes mor,
far og brødre har også vært ”farlige” dartsspillere gjennom
mange år. Lisbeth beviste hvor god hun fremdeles er, da hun ka-
pret 2. plassen bak årets Norgesmester Marta Krol!

Og så kommer neste generasjon og Iselin, som var den som
vant to kamper for laget sitt da det stod 8-8! Det andre beviset
skriker at Norges damedarts trenger et løft! Som sagt ble 2 kam-
per vunnet fra 8-8, og Tromsøs lag gjorde det de kunne i finalen
for å ta pokalen med seg hjem! 8-8 der også, men det ble en is-
kald junior, Iselin, som vant for laget sitt! Det var spennende!

Mye er allerede ferdigspilt i år, som startet med Elitecup i janu-
ar.Videre to NC’r, Juniortreff I, Veteranmesterskap og Norges-
mesterskap i Lag & Single, m.fl. Flere nordmenn har spilt uten-
lands og gjort det bra. Ikke noe de ofte forteller, men noe som
må letes frem fra BDO-sider. Det er slettes ikke ”alle” som bru-
ker tid til face-book o.s.v!!  Tro det eller ei, det finnes faktisk folk
som ikke har PC heller! Vi gratulerer vinnerne og ønsker alle
”God Darts” gjennom resten av året! Mye spennende i vente!
Rachna må gratuleres med kvalikplassene i både Lakeside og
Englands ny og mektig turnering, BDO Daily Mirror Trophy.

Det er kun tre dager siden vårt nytt styret ble valgt for 2014, og
vi ønsker dere lykke til med oppgavene dere blir pålagt frem-
over. Tøft gjort av Åslaug å forsette nok et år som President! Tvi,
tvi!

Vi ønsker alle dartsvenner en God Påske og velmøtt ved neste
veikryss!

Med vennlige hilsener
RED

OBS: Husk å holde Medlemsregisteret oppdatert mht.til forandringer
av navn, adresse, osv
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Hei alle sammen!
Igjen må jeg takke for tilliten dere har
vist meg ved å velge meg som presi-
dent ett år til. 
Det var kjekt å se

mange nye ansikter på
Forbundstinget i år,
men enda kunne vi
vært enda flere. An-
tall stemmeberettige-
de var i år 23 mot 18
i fjor. Det er likevel
alt for få når vi vet at
det kunne vært hele 75
dersom alle stilte opp.
Kanskje noe å tenke på til
neste år! Men tross alt, tusen
takk til de som kom og gjorde det mulig å
gjennomføre nok et forbundsting.
Mange diskusjoner ble det og stort en-

gasjement blant de som var til stede. 
Noe av det viktigste var at vi fikk
gjennom en kontingentøkning for neste
år. Dette gjør at vi får mer rom for å
gjennomføre ting som vi har ønsket
lenge. Blant annet, premiering til de beste
i norgescupmesterskapet med en penge-
premie sammenlagt! Finne rom for øk-
ning av premiene i NC’ene, og ikke minst
finne rom for landskamper både på juni-
or og seniornivå! Kanskje vi også kan
finne rom for opplæring av tillitsvalgte!
Jeg må ikke glemme å ønske de nye

styremedlemmene velkommen. Monica
Dahl Sagmoen er tilbake i styret som sek-
retær etter at Vidar Knive valgte å trekke
seg. To helt nye varamedlemmer har vi
fått, nemlig Hege Elvevoll, som de fleste
av oss kjenner og Bjørge Jensen, som er
ny for mange av oss. Gleder meg til å
samarbeide med dere. Vil også takke de
som nå går ut av styret. Tusen takk for
samarbeidet!

Det nye dartsåret er allerede godt i gang.
Vi har gjennomført kretsledermøte, 2 nc-
er, Juniortreff 1, openturneringer og ikke
minst NM lag og single. Gratulerer til alle
vinnere og en ekstra gratulasjon til alle
norgesmestrene. Ekstra morsom var det
at et rent juniorlag vant i dameklassen!
Det lover godt for fremtiden!
I forbindelse med NM lag og single

hadde vi alt klart for streaming av fina-
lene på nettet. Dessverre klarte vi ikke å
få det til da nettet på hotellet ikke ville
slippe sendingen gjennom. Heldigvis
hadde vi Monica Dahl Sagmoen og Roger
Boyesen der som fikset at vi fikk alt opp-

datert på direkten i ”darts for windows”.
Tusen takk for hjelpen!
At  alle  sendingene på Eurosport har

vært positivt for norsk darts er helt
sikkert. Mange tilbakemelding-
er fra folk som har sett på, ty-
der i alle fall på det. Mange
som har vært medlemmer
før har fått lyst til å spille
igjen, og meldt seg inn,
men også mange nye.
Flere nye klubber har også
kommet til i år! Vi ønsker
alle hjertelig velkommen!

Nordisk Mesterskap går i år av
stabelen på Island i slutten av mai.

Vil ønske alle på landslaget lykke til, og
en ekstra hilsen til alle nye på laget. Det
er ekstra spennende først gang en har
Norge på ryggen. 

Den tingen som det vil bli jobbet mye
med framover er å få til en helt ny websi-
de! To studenter ved Handelshøyskolen
BI har skrevet en Bacheloroppgave om
norsk darts som går ut på modernisering
og effektivisering av Norges Dartsfor-
bund. Fantastisk at to studenter har hatt
interesse av å gjøre dette. Nå skal vi bare
få alt på plass slik at vi kan få innhente
priser, for å få satt dette i gang. Jeg kan
ingen ting om slike ting, men de som job-
ber med det, har heldigvis det. Spen-
nende blir det i alle fall!

Ellers må jeg nevne at all fokus vi har
hatt på fair play de siste årene har hatt
virkning. Veldig lite uoverensstemmelse
har det vært på de siste turneringene, og
jeg håper i alle fall det vil fortsette.
Ønsker at flere vil stille opp frivillig

når det gjelder avvikling av turneringer.
Å være teknisk arrangør for et stevne er
en oppgave som innebærer arbeid for
mer enn et par personer. Det er ikke rik-
tig at noen jobber seg halvt fordervet og
resten ikke bryr seg. Takker de som stil-
ler opp, men håper at flere tar ansvar i
framtiden!

Til slutt vil jeg ønske lykke til, til alle som
skal arrangere påsketurneringer rundt om
i det ganske land! Glem heller ikke å mel-
de dere på til NM Kretslag, Winmau og
cricket som går i Kristiansand i slutten av
april. Også supercup kvalik fredag kveld.
GOD PÅSKE ALLE SAMMEN!

Dartshilsen fra Åslaug

Presidenten har ordet

Jeg ønsker å rette en takk
til Tove Gjertsrud som
har gitt kr 5000 til en pott
til premiering av samme-
lagtvinnerne i norgescup-
mesterskapet 2014.

Hun oppfordrer også
andre til å gjøre det sam-
me!

mvh Åslaug Ekren

TAKK
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23. mars og tiden var inne
for å finne ut ”hvem er best
i Norge i år”? 194 håpefulle
deltakere befant seg i Sarps-
borg for å kjempe om det
gjeveste – å bli Norgesmes-
ter 2014 i single eller lag.
Med mange gode, gamle
spillere og like mange gode
fra nyere tid, var det nesten
umulig å gjette seg frem til
vinnerene på forhånd. Ho-
tellet tok oss imot med gle-
de og varme, og alle virket
fornøyde. 

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David / Anne Hoff /
Anita Hoff

Dessverre ble det en del uheldige om-
stendigheter rundt fredagens kvelds -
cup, og cupen måtte avlyses før slut-
ten. Med sykdom og diverse private
gjøremål ble det rett og slett ingen som
kunne systemet godt nok. Heldigvis,
de fleste forstod og godtok OØDKs av-
gjørelse, samtidig som noen ble høy-
lytt ergerlige og ”kjeftet” litt, de fleste
beklaget seg i ettertid. Alle som ville
fikk påmeldingspengene tilbake. Peng-
ene som var til overs ble gitt til NDF til
satsing for juniorene. OØDK beklager
hendelsen.

HERRESINGLE

Spenning i luften og 151 forventnings-
fulle herrer ventet spent for å komme i
gang. Stort sett kom de ”store gutta”
godt i gang uten at noen ble «overvel-
det» tidlig. Kun Thor Helmer Johan-
sen, ODT, var uheldig som tapte 1.
runde 2-3 for Langevågs Stig Erik Hjel-
lestad. Det så ut til å gå bra med Lom
DCs junior, Håkon Kjørren, som vant
sine 2 første kamper 3-0, og så 3-2 over
Svein Ole Rotli, før Vegar Elvevoll,
LH, satt en 3-0 stopp for Håkon i pul-
jefinalen!  

Ellers ble det notert i
puljene: Vegar Elvevoll,
12 piler; Jan Kenneth
Wik, 14 piler. En siste,
og litt ekstraordinær si-
tuasjon dukket opp i
puljene 3 og 4, der Per
Otto Jacobsen, PS, og Svein Arvid Ny-
gård, LH, begge kastet 157-utgang.
Ikke nok med det, 157 ble notert som
helgens høyeste utgang!! Det visste
dere vel ikke?!
Fjorårets mester Frank Ulseth hadde

tydelige ambisjoner og spilte bra. Kan-
skje drømmen var ”hat trick 2015”?!!
Det ble Per Jan Fagermo, Namsos, som
ble Franks ”offer” i 16. delsfinalen,
men han måtte helt til 3-2 før han grei-

de å ”kverke” Per Jan! I
8.delsfinalen sa det stopp
for Frank som traff ingen
ringere enn Stian Lyng-
felt, Nid., som slo ham 3-
1. Noen få timer senere
viste det seg at i denne

kampen var det Norgesmesteren 2013
som tapte for Norgesmesteren 2014! 
Videre i 8.delsfinalen ble det 4 tøffe

3-2 kamper / Kjetil Eikesdal, KO; Jan
Inge Arnesen,WT; Walter Lau, WT, og
Rune David, PL, vant over hhv. Vegar
Elvevoll, LH, Robert Hansen, LV, Stig
Erik Hjellestad, LV, og Robert Wagner,
AR. Jan Kenneth Wiiker, STR, Bjørn
Linna, GLA, og Stig Jarle Knudsen,
LH, vant de siste 3 kamper over hhv.

YESSS! STIAN LYNGFELT  &
MARTA KROL

BEGGE ”FØRSTEGANGS” NORGESMESTERE!

Lisbeth Hauen er noe
for seg selv! Fra an-
komst og til NM Lag
var ferdisspilt og pre-
mieutdeling overstått,

tenkte hun KUN på
”sine” jenter fra X’n
DC. Single? Jo – kun
for moro skyld og
uten ambisjoner!
Hvem reiste hjem
med sølv rundt
halsen? Jo! Lisbeth!
Utrolig det du prester-
te i helgen Lisbeth! 
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Jostein Oldret og Michael Owesen,
begge NID, og Vidar Søderlind, ODT.

Kvartfinalene viste seg å bli 4 for-
holdsvis lette kamper. Stig Jarle

måtte til 4-2 for å slå Jan Kenneth,
Stian 4-1 mot Bjørn  og både Rune og
Kjetil vant 4-0 over Walter og Jan Inge

Seminalen mellom Sig Jarle og Stian
var uhyre spennende og stillingen

ble 5-4 til Stian til slutt! Rune hadde
god kontroll i den andre semien der
han slo Kjetil 5-2.

Finalen ble utrolig spennende til
tross for en så overlegent resultat

som 6-1.  Stian var først ute, og ikke så
lenge etter tok Rune sitt første leg på
17 piler!  De fleste ventet på at Rune
da plutselig skulle forandre kurs, men
nei! Og for hvert leg Stian skrev opp,
jo mere bevisst og selvsikker ble han!
Farlig, farlig... men Rune fikk ikke opp
spillet sitt og Stian bare fortsatt å score
inntil de magiske tallet 6-1 stod på tav-
len! (leg: 23,18,22,17,21,22 piler / snitt
23.77 mot Runes 24.26). Etter så
mange år i gamet, og så godt som han
har spilt gjennom årene, var det en
velfortjent seier til Stian!

DAMESINGLE

Totalt 43 damer, delt i 8 puljer, satset
på Norgesmestertittelen i år!. I likhet
med herrene fantes det mange gode,
”gamle” som har satset i årevis, og
mange ivrige ”unge” som ikke har spilt
så lenge! 
Vinnerne av puljespillet gikk rett til

kvartfinalen. 8.delsfinalen vant Rach-
na David, PL, 3-0 over Madara Up-
nere, NA; Inita Bite 3-1 over Hege El-
vevoll, KH;  Elin Aasestrand 3-0 over
Elena Andorsen, X’n; Marta Krol, AR,
3-0 over Iselin Hauen, X’n; Lill Solfrid
Taraldsen, AR, 3-2 over Charlotte S.
Hansen, X’n; Veronica Simonsen, KH,
3-0 over Erika Hansen, LVg; Lisbeth
Hauen, X’n 3-2 over Monica Martin-
sen, Glaa, og Ramona Mosted Eriksen,
GL, 3-1 over Birgitte Juler, ME.
Noen få noteringer: Rachna 18 pilers

leg ; Maria S. Jensen, STR, 14 piler og
Rita Elin Beck-Hauglid, KH, 110-ut-
gang.

Så til sluttspill og kvartfinalene, der
både Rachna David og Marta Krol

vant  sine kamper 3-0 over hhv. Inita
Bite og Elin Aasastrand . De andre 2
kvartene ble annerledes, og både Lill
Solfrid Taraldsen og Lisbeth Hauen

måtte kjempe skikkelig for sine semifi-
naleplasser, begge vant 3-2! 
Endelig ble det «oppgjør» mellom

Marta og Lisbeth. Sisnevnte har vært
single Norgesmester 4 ganger, i 1999 /
2003 / 6 / 11. Marta har hatt mange
flotte resultater, men aldri blitt Nor-
gesmester. Det greide hun denne gang-

en! Mens Lisbeth slet en del med ut-
gangene, tok Marta leg etter leg og
plutselig hadde hun greid det! 5-1 seier
og tittelen Norgesmester 2014. (leg:
22,19,24,22,28 piler / snitt 20.36 mot
Lisbeths 16.92).
Vi gratulerer begge våre nye Norges-

mestere Stian og Marta! 

Spenningen var på topp helt fra
starten av for de 9 lag som ventet
i på startlinjen i damenes lagkon-
kurranse! De fleste har vært bort
i NM lag mange ganger, særlig
X’n DC. Men i år var det anderle-
des. X’n spillere som alle har
kjent i mange år har trekt seg til-
bake en del, og det som X’n er
mest kjent for nå, er deres junio-
rer, under opplæring og veiled-
ning av Lisbeth Hauen. Så duk-
ket Lisbeth opp med sine junio-
rer, fire unge og veldig nervøse
unge damer!

Med 9 påmeldte lag måtte det spilles
én elimineringskamp, og allerede da
begynte X’n jenter å hevde seg med
9-3 seier over Oslo Darts Teams da-
mer. Gevinsten ble ”rett til kvartfina-

len” hvor Arendal DC ventet dem.
Atter en seier for X’n, 9-8 over Aren-
dal. Nidaros DC mot King George
var også en meget spennende kvart-
finale. 9-8-seier  til Trondheim til slutt.
Sandefjord måtte se seg slått 7-9 av
Kelly’s Helter og til sist ble de snille
Larvik jentene ”banket” 1-9 av DGA! 

Begge semifinalene var liksom ”midt
på treet” spillemessig, noe som ikke
er godt nok, som DGA og Nidaros
erfarte da de tapte  5-9 og 4-9 for Kel-
lys Helter og X’n DC.

Finalen viste seg å bli en thriller,
spesielt siden det ene lag bestod

av meget unge damer fra X’n og
Porsgrunn, som faktisk er juniorer,
mot 4 erfarne og bestemte damer fra
Tromsø! Kampen bølget frem og til-

Ungdommen seiret!
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bake. Først ledet X’n et par leg og så
ble de tatt igjen av Kelly’s!

Etter 10 leg var stillingen 6-4 og
det så bra ut for Tromsø! MEN – et-
ter 4 leg til var tallene vridd om til 7-
7! Spennende! 2 leg til å vinne – men
av hvem? Så dro de nordnorske jen-
ter fra til 8-7. X’n ville ikke gi seg og
utlignet til 8-8 med 21 piler / 68 utg.
(8-20-D.20)! Iselin og Veronica Si-
monsen ble valgt  til å spille det siste
og avgjørene leget! Så spennende!

Begge slet litt med utgangene, men
det SKAL bli 9-8 for å vinne! Til slutt
tok Iselin seg sammen, og bestemt at
NÅ, på pil nr. 40 skulle hun ut – og
det gjorde hun! 9-8 og laget var blitt
Norgesmestere i Lag 2014. Utrolig
godt gjort, og Lisbeth Hauen fortje-
ner mye ros for arbeidet hun har lagt
ned i junioarbeid, især sitt eget lag!
Hurra for Iselin, Elena, Charlotte og
Mathilde!

Igjen og igjen...

Oslo Darts Team til topps 
med «dream team»

Øyvind Aasland, Jacques Langston, Thor
Helmer Johansen, Vidar Søderlind

for 4. gang på rad!
42 herrelag , 5 flere enn
ifjor, møttes til dyst tidlig
lørdag morgen, 23. mars.
Mye spenning, kanskje
spesielt for de nye klub-
bene. 42 lag delt på 
4 puljer (2x10 / 2x11).

I innledende var det tre kamper som
sluttet 9-8, nokså frustrende så tidlig
i dagens spill! Marvin East 2, Fræna
DK og Oslo DT.2 vant over hhv
Arendal, Marvin East 3 og Kong Os-
car DC.I. Det er ikke ofte man hører
om Marvin East, men jammen  grei-
er de å stille opp med hele 3 lag til
NM! 

I 16-delsfinalen ble spillet mye mere
beskjedent – eller nervøst kanskje?
F.eks Marvin East 2 som fra å vinne
9-8 ramlet ned til å tapte 1-9 for Ni-
daros! Til slutt bestod runden  av 2-
byes / 13-kamper vunnet 9-6 eller
mindre og kun 1 kamp over, da Lil-
lehammer 2 som slo Marvin I 9-7!

8-delsfinalen vant Oslo DT I 9-5 over
Playerz DC / Nidaros 9-7 over Prom-
mens Piler / Namsos 9-5 over Ålgård
DC / Sandefjord DC 9-8 over Østfold

Stål / Langevåg 9-5 over Lilleham-
mer-2 / ODT2 9-8 over Hadeland I /
Strængsprætten 9-8 over Lilleham-
mer1 og  Willhelm Tell.I 9-5 over
Public Sotra.

Kvartfinalene ble 4 spennende kam-
per der ODT.1, Namsos.1, og Lang-
evåg vant 9-8 over hhv Nidaros, San-
defjord.1 og ODT.2. Den 4. kampen
tapte Strængsprætten DK 7-9 for
Willhelm Tell 1.

Både ODT I og Willhelm Tell I vant
semifinalene overbevisende 9-2 og
9-5 over Namsos I og Langevåg DC.

Til tross for finale resultat på 9-4 var
det absolut en artig kamp som var
gøy å følge med på!  ODT vant leg 1,
2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 på  29, 28, 24,
19, 19, 20, 16, 15, 22 piler. De to ras-
keste leg på 15 p / 16 p kan Øyvind
og Jacques takkes for! 19 p til Jac-
ques og 19 + 20 p til Vidar. H. ut-
ganger var det dårlig med! 56 for
ODT / 64 for WT! Beste pilsnitt for
ODT oppnådde Øyvind med 24.43
og Jan Martin Robertsen 22.14 for
WT.

Best i Dokka
TOVE VERKET  &
HÅKON KJØRREN
Dessverre vet vi lite om hva
skjedde ved årets Dokka
Open som foregikk på Ås-
heim Grendeshus tidlig i
mars. Det vi vet er skrevet
av Jarleif Kjørren fra Lom,
som skriver om hvordan
det gikk med nevøen Hå-
kon og Lom DK spillere for-
øvrig.

Puljespillet og
Håkon vant 4
av 4 kamper
og vant pul-
jen sin. Det
samme gjor-
de Pascal
Kruger med 2
seire. Den sis-
te mot Vidar

Söderlind, Oslo DT, som ble en nervepir-
rende 3-2 kamp i Pascals favør.
I kvartfinalen spilte Håkon mot Leif

Inge Oen som han tapte semifinalen
for i fjor! Håkon vant til slutt 
3-0 etter en bra kamp. Det var hans
dag å treffe doublene! Pascal tapte
kvartfinalen 0-3 etter knallspill av
Helge Verket, HA. Pascal kastet 1x180
og hadde 117-utgang i løpet av dagen.
I semifinalen var det kun Håkon

igjen av Lom DKs spillere, og det var
hans tur til å møte Hege Verket som
fortsatte å spille godt, men ikke godt
nok og Håkon vant 3-0.
Finalen – Håkon mot Jan Roar Lar-

sen. 9darts DC. Håkon vant mynt kast
og 1. leg. Så ble det 1-1 / 2-1 og plutse-
lig 3-2 til Jan Roar. Håkon var nødt til
å vinne de 2 neste leg! Publikumet var
ivrig! Håkon greide å bryte tilbake til
3-3, og så var det bullkast som Håkon
vant. Og så kastet han 140, 125, 140
og hadde 96 i rest! Første T.20, bom
på D.18, (kunne har vært 11piler!),
3.pil i S.18.  Roar fremdeles med 200
plus i rest. 2 piler og 14 piler var nok
for Håkon!  Stormende jubel etter en
kjempekamp! 14 piler viste seg å være
dagens raskeste leg!
Det var en flott dag for Lom DK!  

Det var en flott dag for alle andre og!
Dokka Dartsklubb stod som vanlig for
et flott arrangement! Alle tilstedevæ-
rende vil sikkert være med Jarleif
Kjørren og Lom DK på en stor takk til
Dokka!
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Rach na  
ver den  r undt

BDO DAILY MIRROR
WORLD TROPHY ‘14
Rachna David på en
flott 16. plass!

4.-9. februar i Blackpool ble Englands
nyeste storturnerningen lansert. Det
viste seg å være et tøft oppgjør, med
kvalik for damene på tirsdag og her-
rene på onsdag. ”Vinn eller forsvinn”
fra starten av. Mye i likhet med Lakesi-
de, men istedenfor BBC TV dekning
var det Eurosport. 

Damene spilte best av 7 leg hele veien,
og Rachna, med egne ord forteller: ”Eg
vil spesielt ta for meg puljesemien.
Den vant eg 4-2 (16-18-18-19) / utgang
153 (T20, T19, D18)!” Racna har all

grunn til å ville dele den informasjo-
nen!
Så forsetter hun: ”I puljefinalen møt-

te eg Tricia Wright. Eg spilte berre
bedre og bedre, er konsentrert, foku-
sert og VIL VINNE! Leder 3-0 og leg-
ger igjen 36 utgang etter 12p. Trisha
scoret 180 og legger igjen 36! Eg bom-
mer og ho setter den.
Igjen i 5. leg har eg matchpil men

bommer, og stillingen er 3-3! Vi buller,
eg vinner / kaster 45, ho svarer med
100. Eg legger igjen 32 / ho legger igjen
40. Eg bommer / legger igjen 16! Ho
bommer, men da gjer jeg ho ikkje flei-
re sjanse og setter double på første
pil!”
Etter det var det autografskrivning,

intervjuer, bilder! 

Så var det Rachnas første kamp på
scenen mot Aileen de Graaf, som hel-

gen i forveien hadde vunnet Dutch
Open over Anastasia Dobromyslova. 
Rachna forteller ”Eg var i kjempe

form og meget klar for kampen, men
eg visste også om mine begrensinger
med scenespill, som eg ikkje har so
mykje erfaring med. For meg var det
viktig å fortelle meg selv at eg takler
dette og la det synke inn litt og litt! Eg
taper kampen 4-2, men til en viss grad
var fornøgd, for eg lærte noe om meg
selv, og litt meir om scenespill”. 
Turneringen ble vunnet av Anastasia

Dobromyslova (Rus.) over Lakeside
2014 ener, Lisa Ashton (Eng.) og James
Wilson (Eng.) over Ross Montgomery
(Scot.)

Det er kun å gratulere Rachna med
et kjempe bragd!

red.

DUTCH OPEN 2014,
31. JAN. - 2. FEBR.
Rachna David & 
Tamara Schuur
3. plass i par!
Rachna forteller litt vel kort om sine

opplevelser i årets Dutch Open!
Single: ”Tapte puljefinalen i single,

ikkje helt av mine beste prestasjoner!” 
Om double forteller hun: ”I double

gjorde eg og Tamara Schuur (Ned.) en
kjempejobb i lag, og tapte først i semi-
en mot Dete Hedman og Fallon Sher-
rock (Eng.) Det ble en fin 3. plass på
oss”!

Flott 3. plass
til Tamara &
Rachna i
Dutch Open.
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Geir Marcussen forteller at
Arendal DC har arrangert
Elitecupen for 31. gang i år,
det blir mange fine minner
for flere! Anne mimrer litt,
tilbake til 1985, da hun var
heldig nok å få være til ste-
de. Den gangen var det stor
fare for å kunne møte ”Hjel-
mis” Hjelmeland gående på
hendene!  Hvis noen utfor-
drer ham, 30 år senere, tar
han kanskje en tur på hen-
dene igjen i Elitecupen
2015?? Tilbake til alvoret:
Geir poengterer at det var
veldig mye bra spill i år.

Han fortsetter å fortelle om kvalifise-
ringen på fredag kveld, der 4 herrer og
2 damer skulle kvalifisere seg til årets
Elitecup. Det dukket opp 10 herrer og
kun 1 dame, slik at Madelen Fredrik-
sen, G.L slapp å spille om en plass. De
4 herrer som kvalifiserte seg var: Da-
niel Andersson, S.fjord; Odd Jacobsen,
Prommens Piler; Tore Bøe, S.fjord, og
Arendals egen Bjørn Arne Kristiansen.
Sistnevnte fikk ikke spilt, dessverre,
pga. noen feil i den opprinnelige tre-
kningen. Selvsagt var Bjørn Arne me-
get skuffet!

HERRER
Tidlig lørdag morgen samlet alle seg til
dagens puljespill, noen helgiret, andre
innesluttet og rolige!.Litt om puljene:
Pulje 1: Med titt på puljearkene

tenker man: ”Hei, sann! Her er det
mange gode spillere”, og glemmer at
alle 24 er toppspillere! Samtlige spilte
5 kamper og Thor Helmer Johansen,
ODT,vant glatt puljen sin med 5 av 5
seiere / 10 p. / 24.71 i snitt. Rune Da-
vid, PLZ, vant overraskende nok kun 2
kamper. Både Thor Helmer, Rune og
Tore Bøe, S.fjord, kastet 15-pilers leg.
Ingen ”tons +” -utganger.
Pulje 2: Her fantes begge finalis-

tene, Håkon Kjørren, Lom, og Bjørn
Helge Rostad, Pr.P.  Både Håkon og
Øyvind Aasland, Oslo DT, vant 4 kam-
per med snitt på hhv. 22.68 og 24.58
Svein Arne Hjelmeland kastet flott
h.utg. på 167 p. og Håkon r.leg med 13
piler.
Pulje 3: Henrik Halsvik, PLX, be-

gynte meget lovende med 5 seire og
r.leg på 11 piler og dagens beste p.snitt
på 26.47. Jostein Oldret, Nid., gjorde
det store med en lekker 170-utgang!! 
Pulje 4: I siste pulje ble det Kjetil

Eikesdal, K.O., som imponerte. Han
vant alle kampene sine med r.leg på 15
piler / h.utg.120 / snitt på 25.03. Her
dukket også opp Robert Hansen,
L.våg, med 8 poeng, 14-pilers leg og
dagens nesthøyeste p.snitt på 25.28.
Det ble Walter Olav Lau som satt en
stopp for Roberts drømmer i 8.-dels fi-
nalen.

Videre forteller Geir at på lørdag
kveld møttes 15 spillere som spiste
middag sammen på ”Mor”, restauran-
ten til Knud Nielsen. Mange  husker
sikkert Knud fra hans glansdager som
dartsspiller! ”Det var en meget hygge-
lig kveld, selvom vi måtte vente litt på
mat og drikke! Etter maten gikk folk
hvert til sitt. Det vil si, noen gikk ”på
byen”, mens andre tok det mer med
ro”!! Kanskje noen skulle spille på søn-
dag, og noen ikke!

På søndag morgen møtte det opp
mange spente spillere! Dagen var

kommet for finalespill, og vi begynner
med herrene.  Hvem skulle være den
heldige som skulle reise hjem med
æren og pokalen?  I 8.-delsfinalen vant
7 av 8 sine kamper 2-0 i sett! Thor Hel-
mer Johansen v. Ole Andreas Rosen-
berg; Walter Olav Lau v. Robert Han-

• ELITECUPEN 2014 •

IMPONERENDE SPILL & SEIER TIL
RACHNA DAVID & BJØRN HELGE ROSTAD

”Hat-trick” for Rachna!
Glimrende 2. plass til junioren Håkon Kjørren!

To fornøyde vinnere:
Rachna og Bjørn
Helge.      



9Nr. 1/2014
sen; Daniel Andersson v.
Marvin Ramos; Rune David
v. Henrik Halsvik; Øyvind
Aasland v. Tellef Mjelde og
Bjørn Helge Rostad v. Kjetil
Eikesdal. Kun Christian Jo-
hansen fikk med seg ett leg,
v. Torben Skaret!
Bjørn Helge vant kvartfi-

nalen 2-0 i sett over Torb  en
Skaret. Resterende 3 kamper
ble 2-1 i sett til Thor Helmer
over Walter Olav; Håkon
over Daniel og Øyvind over
Rune.
I semifinalene spilte både

Håkon og Bjørn Helge glim-
rende darts, og det ble Thor
Helmer og Øyvind som måt-
te se seg slått  hhv..2-0 og 2-1
i sett.

Så var det finalen, der det
virket som om Håkon

hadde tømt seg for krefter
fra  tidligere om dagen.
Bjørn Helge fortsatte med
stødig og målbevist spill og
slo sin unge konkurrent 3-0 i
sett. Kampens beste leg for
begge spillere var 17 p. / en
utgang på 164 fra Bjørn Hel-
ge. En meget velfortjent sei-
er til Bjørn Helge som spilte
veldig overbevisende fra
start til mål! 
Også en kjempebragd av

Håkon, som også spilte me-
get godt hele turneringen.
Både Bjørn Helge og Håkon
var i samme pulje på lørdag,
og her vant Håkon! med 8
poeng mot Bjørn Helges 6.
Håkon kastet 3x180  / Bjørn
Helge 1x180; Håkon r.leg13
piler / Bjørn Helge 17 og Hå-
kon h.utgang på 116 mot 60!
Bra! 
R.leg: Thor Helmer Johansen /

Henrik Halsvik 11 piler
H.utg:Thor HelmerJohansen /

Jostein Oldret 170 p.
(se seperat innlegg skrevet
av Jarleif Kjørren)

DAMER
På damesiden ble det stor
suksess for Rachna David,
PLZ,som sikret seg en ”Hat
trick” med sin tredje Elite-
cupseier på rad.Godt gjort!
Det kan nevnes at hun også
vant i 2007 og 2008.
I likhet med herrene var

det 12 spente damer som
bare ventet for å komme i
gang lørdag morgen! Det ble
2 puljer med 6 damer i hver.

Pulje1: Her fantes 3 unge
damer, Ramona Mostad,
Madelen Fredriksen, begge
Golden Lion DC, og Iselin
Hauen, X’n, som har vært
meget velykkede i junior-
klassen i fjor, samt i flere
NC-er og  Openturneringer.
Ikke uventet vant Rachna
puljen sin med 5 seire. Hun
hadde p.snitt på 22.22 og
r.leg på 16 piler, men Inita
Bite, DGA, ”stjal” dagens
høyeste utg. med en fin 126!
Hun ble nr. 2 i puljen med
16.22 i snitt. 
Pulje 2: Marta Krol, AR,

og Elin Aasestrand, Åle-
sund, sluttet med 4 seire
hver og hhv. 18.22 og 18.85
i snitt. H.utg. på 97 gikk til
Lill Solfrid Taraldsen AR.
Martas beste leg var på 19
piler og Elins 21.

Sluttspillet på søndag
startet med kvartfinalene,

hvor tre kamper sluttet 2-0 i
sett, Rachna v. Kristin; Elin
v Ramona og Marta v Made-
len. Lill Solfrid Taraldsen,
AR, vant kvartfinalen mot
Inita 2-1 i sett. 

Semifinalen mellom Rachna
og Elin ble lett match for
Rachna som vant 3-0, 3-1
med p.snitt på 22.81. Den
andre semien vant Marta
like overbevisende over Lill
Solfrid, 3-0, 3-0 i sett med
r.pil på 17p. og snitt på
20.73. 
Rachna var overlegen

hele helgen, t.o.m.  i finalen
der hun slo Marta 3-0 i sett
(3-0, 3-1, 3-2). Marta våknet
litt for sent med 2 leg i siste
sett! Rachnas beste leg var
på 16 piler mot - OBS - Mar-
tas 14 piler! Utgang for
Rachna 127 p. og Marta 60
p. Pilsnitt Rachna 21.34 mot
Martas 19.90. Rachna kastet
sin eneste 180 i finalen mot
Marta.
R.leg: Marta Krol 14 piler
H.utg:Marta Krol 127

Inita Bite  126

Alle var visst enige om at
Elitecupen 2014 var en stor
suksess og at spillingen alt i
alt var bra. Alle vil sikkert
bli med på å takke Arendal
DC for en fin jobb! Det gjør
ihvertfall vi i redaksjonen!
Takk, Marcus!

Slik fant Håkon, junior, veien 
til finalen i Elitecupen!

Skrevet av Jarleif Kjørren,
onkel!

Håkon Kjørren fra Lom
Dartklubb, var i år invitert
til å delta i årets Elitecup,
arrangert i Arendal. Her var
de 20 beste rangerte herre-
spillere i Norge invitert, og
som den eneste junior visste
Håkon at dette ville bli en
tøff turnering mot uteluk-
kende gode spillere.
Lørdag var det gruppe-

spill. 4 grupper med 6 spil-
lere.  De beste 4 i hver grup-
pe gikk videre til søndagens
cupspill. Håkon gjorde det
strålende og vant 4 av sine 5
kamper! Dermed vant han
sin gruppe og var klar til cu-
pen. Slik gikk det videre:
8.-delsfinalen: Håkon

møtte Lillehammers Bjørn
Sjølstad og vant 2-0 i sett.
Kvartfinalen: Her ventet

Daniel Andersson, Sande-
fjord DC, i en meget tøff
kamp! Da det sto 1-1 i sett
og 2-2 i leg, vant Håkon 5.
leg og trodde han hadde
vunnet kampen! Han var
ikke klar over at for å vinne
måtte man vinne med 2
leg!  Andersson spilte glim-
rende i neste leg, og var på
utgang da Håkon hadde 130
i rest. Da skjedde det utroli-
ge! Håkon kastet 60,20,rød-
bull og vant kampen! Det

var mildt sagt stor stemm-
ning og glede blant tilskuer-
ne. Dette var den beste
kamp Håkon har spilt, med
bl.a 2 x 13 pilers leg.
Semifinalen: Der ventet

ingen ringere enn Thor Hel-
mer Johansen, Oslo D.T., en
utrolig rutinert og stødig
spiller. I kampen mot Hå-
kon kastet han bl.a. en 170-
utg. Utrolig nok lot ikke Hå-
kon seg bli påvirket av det-
te. Snarere skjerpet han seg.
Han spilte suverent og lot
ikke ringreven Johansen få
overtaket  i det hele tatt! Hå-
kon vant kampen til slutt 2-
0 i sett!
Finalen: Dermed var Hå-

kon klar for finale mot
Bjørn Helge Rostad, Prom-
mens Piler DC, fra Risør.
Bjørn Helge spilt en strå-
lende kamp, mens Håkon
ikke fant det samme spille-
nivået fra tidligere. Bjørn
Helge vant kampen velfor-
tjent 3-0 i sett. En meget
verdig vinner av Elitecupen
2014. Håkon kom dermed
på 2. plass og var meget,
meget glad for egen innsats!

NDF og Arendal Darts Club
var dytige arrangører denne
helgen, og vi fra Lom takker
for en koselig helg i Aren-
dal.
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DENNIS NILSSON &
ANNA FORSMARK
erobret 1. plassene i
årets første NC!

8.-9. februar ble det et
kjempemessig oppmøte be-
stående av 107 herrer og 39
damer til årets første Nor-
gescup! En vanvittig bra
start på 2014! Turneringen
foregikk på Quality Hotel
Mastemyr i utkanten av
Oslo, i regi av OØDK. 
Litt av en utfordring! 

Velkomstcupen på fredag kveld ble en
hyggelig og avslappet stund med 38
påmeldte. Allerede da var det duket
for mye bra spill! Per Ivar Nørstebøen
sammen med Christian ”Josse” Johan-
sen vant  finalen 3-1 over Roy Albrigt-
sen / Andreas J.  På 3.-4.-plassene kom
Einar Knudsen / Mikke Vaabenø og
Henrik Halsvik / Henrik Halsviks
partner er ukjent  

HERRESINGLE
Her kunne det skrives
mye, men det finnes gren-
ser for hvor mye. Det kan
nevnes at navn som Lyng-
felt, Anisdal, Storsletten,
Seifert,Vaabenø, R. David,
R. Hansen og Knudsen tapte
8.-delsfinalen.
Kvartfinalene gikk slik: Dennis Nils-

son SDF slo Daniel Andersson S.fjord;
Henrik Halsvik, PLZ, Vegar Elvevoll,
LH, og Frank Ulseth, GL, slo hhv.
Christian ”Josse” Johansen, Lvg, Walter
Olav Lau, WT, og Kjetil Eikesdal, KO.
Semifinalen mellom Frank og Hen-

rik gikk til en spennende 2-2! Det ble
Henrik som var først ute med den sis-
te utgangen. Han hadde piler på 23,16
og 17p, pilsnitt på 25.03  mot Franks 2
leg på 21 og 26 p  og med 21.13 i snitt.
Vegar skyndte seg av sted til en 2-0 le-
delse i den andre semien på 2 x 20 pi-
ler. Dennis fant seg ikke i dette og sik-

ret seg 4 leg på rappen til en 4-2 seier,
med leg på 35(!), 26,17, og 21 piler og
20.31 i pilsnitt mot Vegars 20.80.  
Så til en meget bra finale, med min-

dre ”berg og dalbane”-effekter enn i
noen tidligere  kamper! Henrik fikk
med leg 1.- og 2. leg på 19 og 18 piler,
men igjen sa Dennis ”STOPP”! og for-
synte seg med de resterende 5 leg og
sluttstillingen ble 5-2! De 5 legene gikk
raskt! 19,17,22,17 og 20 piler, mens
Henrik satt igjen med restscore på
78,36,20,16,26. Et meget bra pilsnitt
for Dennis på 28.04, men Henrik grei-
de seg også bra med 25.62.   
R.leg: Stig Jarle Knudsen 12 piler
H.utg; Tellef Mjelde 170

Stig Jarle Knudsen 170

DAMESINGLE
Hyggelig å finne så mange som 39 da-
mer i en NC, blant dem Anna For-
smark og Anki Lundstrøm fra Sverige.
Anna vant kvartfinalen over
Joan Hatlestad, Toten. Elin
Aasestrand, PPDC. Ål.,
vant over Monica Mar-
tinsen, GLÅ; Ramona
Eriksen, GL, vant over
Heidi Berdal, Nid., og til
slutt tapte Anki Lund-
strøm,SDF, for Erika Han-
sen, L.våg.
Enda flere tilskuere begynte å samle

seg til semifinalene, den ene mellom
Ramona og Anna, der det var Anna
som hadde kontroll og vant 1., 2. og 4.
leg på 23, 22, og 23 piler med snitt på
20.42. Ramona hadde leg på ”24 piler /
snitt 18.34. I den andre semi hadde
ikke Erika sjans mot en heltent Elin
som vant 3-0 med leg på 2x25, og 18
piler / p.snitt på 22.10 mot Erikas
18.90.

Og så noe leit! I en finale som ty-
deligvis var meget spennende fan-
tes kun 2 dommerark av 7 som
var påført sluttpilen!  Spenningen
kan gjengis fra tegn øverst på ark
nr.1.: 
Anna: %XX%XX   Elin: X%%X

X% !! Spenning helt til siste pil!

HERREPAR
44 par møtes til dyst på søndag mor-
gen, deriblant mange spennende par.
Utrolig mange nye klubber har dukket
opp i det siste, som er bra for darts i
Norge! Det som var også øyenfallende
ved første blikket på resultatene var
de 5 Oslo DT navn som fantes i semifi-
nalene. Det viste seg etterhvert at det
var kun Kenneth Bråteng med Stian
Lyngfelt som greide å stoppe dem da
de overtok øverste plass på pallen!
(Uff! Litt for mye OL kanskje?!).
I den ene semifinalen ble det Stian /

Kenneth mot Vidar Søderlind / Leif

Inge Oen. Kampen åpnet med en fin
15 pilers leg fra ODT, fulgt av 2. leg på
25 piler. Positivt start for ODT. Med da
bestemte Stian / Kenneth for at ”nok er
nok” og slo til med 3 raske leg på 23,17
og 20 piler og finaleplassen var et fak-
tor. Den andre semien var fullstendig
enveis kjørt v/ Jacques / Øyvind med 3
leg på 21, 20 og 22 piler / p.snitt 23.85
mot Thor Helmer / Tellef�s 20.66.
I finalen fikk Øyvind / Jacques opp-

lever at Namsos’s Kenneth og Nidaro-
s’s Stian var ikke til å spøke med! ODT
tok kun 1. leg på 26 piler før Kenneth /
Stian slo til med 4 fortløpende leg på
22,20,24,22 piler, og 21.92 i snitt mot
ODT�s 20.86 og en 4-1 seier! 
R.leg: Thor Helmer Johansen /

Tellef Mjelde 14 piler.
H.utg: Robert Hansen  160p.

DAMEPAR
Siste oppgjør for helgen ble damenes
parklasse med 16 par. Da Sunniva An-
tonsen  / Therese Martinsen, Nid /
GL;  Hege Løkken / Kari Malstrøm,
ODT; Ann-Kristin Johansen / Eva
Jensen, FR, og Bigitte Juler / Inger
Lyngstad, ME, ble igjen på 8. plass,
var tiden inne for semiene.
Anna Forsmak / Anki Lundstrøm

møtte Ramona Mostad Eriksen / Ma-
delen Føreid Fredriksen, GL, i den ene
semifinalen, og vant greit 3-1 med leg
på 24x2,25 piler / snitt på 19.84. Ra-
mona og Madelen leg 22 piler / 17.35 i
snitt. Inita Bite / Therese Martinssen,
DGA, tapte den andre semi for Erika
Hansen / Elin Aasestrand, L.vg / PPDC
Ålesund. Sist nevnte må har ”tatt det
med ro”! Korrekt at de vant 3-0, MEN,
med leg på 33,22 37 piler!!
Atter en gang skulle Anna og Elin

møtes i en finale, denne gangen med
Anki og Erika  som makkerer. Det ble
en spennende finale som sluttet 3-2 i
de norske jentenes favør! Bra! Spillet
var ikke det alle beste etter en lang
helg. Kampen utartet seg slik: Elin /
Erika vant 3-2 med leg på 25,36,26 pi-
ler / Sverige 22,32 piler. Pilsnitt for
enere 17.86 og toerne 17.74!  Nær-
mere er det vanskelig å komme! Så var
det takk for denne gangen!
R.leg: Anna Forsmark, Anki Lundstrøm,
Ramona Eriksen, Madelen Fredriksen

21 piler.
H.utg: Madelen F. Fredriksen 98p.

OØDK gjorde en krevende jobb bra,
og uten de store problemer. Så vidt vi
forstår det slapp ”Juryen” å være til-
kalt, en bra indikasjon om hvordan
spillingen ble. Hotellet var bra og ydet
god servis i.h.h til de vi har snakket
med. At det alltid er noe smått å sette
finger på er ikke til å unngå. Både
kretsen og hotellet takkes!

NC-1
Oslo

8.-9.
februar

tekst/foto:
Anne Hoff
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RAMONA & KENNETH
SIKRET SEG TOPP-
PLASERINGENE 
I ÅLGÅRD!

Ålgårds egne klubblokaler
på Meierikrossen er blitt
godt kjent for mange etter-
hvert, og denne gangen var
det NC-2 2014 som ble av-
viklet der. Det viser seg at
antall påmeldte var nøy-
aktig det samme som i fjor
– 58! 47 herrer i år og 11 da-
mer / 43 herrer i fjor 15 da-
mer! Velkomstcupen kom
sikkert i gang på fredag som
vanlig, men hvem som vant
vet vi ikke! Ålborg-”gjengen”
er flinke til det sosiale, så
helgen ble sikkert både ef-
fektiv og morsom!

HERRESINGLE
De følgende 8 herrer kjempet mot
hverandre om semifinaleplassene:
Kenneth Svardal, Strand, slo Marvin
Ramos, ÅL, som dermed ble verts-
klubbens beste. W.T.s Stein Erik Myre
og Jan Martin Robertsen satte Rune
Heggland, Amigos, og klubbkamera-
ten Frank Orre på sidelinjen, og Jan
Inge Arnesen, W.T., tapte siste kam-
pen for Henrik Halsvik, PL.
Takket være Åslaug vet vi litt om

hvordan semifinalene utviklet seg.
Den ene var en tett kamp mellom
Stein Erik og Henrik, der Stein Erik
vant knapt 4-3 over Henrik med beste
leg for begge spillere på 17 og 18 piler
/ pilsnitt Stein Erik 26.36 mot Henriks
24.34. Kenneth tok kontroll over Jan
Martin i den andre semien som han
vant 4-0, med r.leg på 17 piler / p.snitt
på 24.13 mot Jan Martins 20.68.
Finalen ble en bra kamp, til tross for

Kenneths tilsynelatende overlegene
seier på 5-2 / p.snitt 26 13 mot Stein
Eriks 24.91.

R.leg: Robin  Lundemo Eidet / 
Kenneth Svardal 13 piler.

H.utg: Svein Arne Hjelmeland 145 p.

DAMESINGLE
Tapende kvartfinalister var Randi He-
len Dalhøi, AM, som tapte for Ramona
Mostad Eriksen, GL; Vigdis Mollan,
ÅL, tapte for Rachna David, PL,; Lill
Solfrid Taraldsen, AR, og Marliet Ra-
mos, ÅL for hhv. Gunn Eik, ÅL, og
Marianne Halvorsen, SFj. 
Ramona og Rachna fant veien til fi-

nalen etter å ha slått hhv. Gunn 3-1 /
beste leg 22 / 25 piler og Marianne bes-
te leg på 2 x 21 p. 
Rachna fikk ikke opp dampen, men

Ramona derimot spilte godt og vant fi-
nalen 4-2. Hun hadde snitt på 21.36 /
r.leg 21 piler / Rachna snitt på 19.20 /
r.leg på 19 piler.
R.leg: Rachna David 16 piler
H.utg: Gunn Eik 95 p.

HERREDOUBLE, 23 par
Det fantes flere gode par og mye bra
spill, men lite å fortelle om kampene.
Svein Arne Hjelmeland / Robin Lunde-
mo Eidet, WT; Ronny Kasin / Kenneth
Svardal, Amigos /Strand; Marvin Ra-
mos / Nelson Callueng, ÅL, og Reno
Simonsen / Harald Velandd, AM/Kar.,
tapte kvartfinalene. 
Walter Olav Lau / Jan Martin Robert-

sen, WT, og brødrene Rahul og Rune
David, AM/PL, havnet på delt 3. plass
etter tap for vinnerene Henrik Halsvik /
Torben Skaret, PL / NAM og runner-ups
Stein Erik Myhre / Roy Arne Albrigtsen,
WT.
R.leg: Stein Erik / Roy Arne 12 piler

h.utg: Walter Olav Lau 150 p.

DAMEDOUBLE, 4 par
Rachna David fikk ”revansje” mot  Ra-
mona M. Eriksen da. Sammen med In-
ita Bite slo hun Ramona / Randi Helen
Dalhøi i finalen. Gunn Eik / Marliet
Ramos, ÅL og Åslaug Ekren / Marian-
ne Halvorsen, 3SV./S.fj delte 3. plas-
sen.

”Koselig helg på Ålgård som vanlig”,
skriver Åslaug!

NC-2
ÅLGÅRD

1.-2..
mars

tekst:
Anne/Åslaug

foto:
Åslaug Ekren

Alltid noe gøy i Ålgård! Stor stas da vinnerene Kenneth & Ramona fikk overlevert
hver sitt festlig klubb-pute!

Ramona og Kenneth sammen med 
runners-up Rachna og Stein Erik
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• JUNIORTREFF 1 2014 •

14.-16. februar 2014
og klart for årets før-
ste juniortreff, denne
gangen i Porsgrunn.
Etter at én måtte trek-
ke seg, var 11 gutter
og 11 jenter klare for
å spille darts i Vessia-
hallen.  Litt forsin-
kelser på fredagen
grunnet ulykke på
E18, men så gikk alt
greit da vi fikk startet.
Alle fikk vann flaske
med navn, egne tur-
neringsflights og litt
mat i magen før vi
satte det hele i gang.

Tekst: Lisbeth Hauen
Foto: Runar Findahl

Fredag var det som vanlig
puljespill i dobbel. Det var
en jentepulje med 5 par, hvor
Iselin Hauen, X’n / Madelen
Fredriksen, GL, vant pulja
med Charlotte Støre Hansen
/  Mathilde L. Nilsen, begge
X’n, på 2. plass. Guttene ble
delt i 2 puljer med 3 par i hver pulje.
Thor Erik Oen og Emilie Berget, begge
Dokka, vant den ene puljen, mens
Tore Brustad, GR, og Simon Ekeberg,
FR, vant den andre. 
Dobbelcup med mange spennende

kamper ble spilt på lørdag morgen. Den
ene semifinalen gikk mellom Tore / Si-
mon og Mats Haugen / Are Lien, begge
Dokka,. og den andre mellom Nikolai
Amdal  / Chris Ruud, GR /FR,  mot
Thor Erik  / Emilie.  På jentesiden var
det Iselin / Madelen mot Rikke Petter-
sen  / Elena Andorsen, GR / X’n , og
Mina Iselin Kjeserud / Randi Andersson,
LH / TTA, mot Charlotte / Mathilde.
I jentedouble vant Iselin  / Madelen

etter at de slo Charlotte / Mathilde 4-0
i finalen. I guttedouble ble det Tore /
Simon som slo Nikolai / Chris 4-1.
Det ble notert et leg på 23 piler av

Iselin / Madelen og et 100 utgang på
Håkon Helling, GL. 

Så var det klart for singelpuljer med
påfølgende cup.
2 puljer med 5 og 6 spillere gjaldt

både jenter og gutter.

Jenter
I pulje.1 var det Iselin som vant med
Elena på 2.plass. Iselin hadde raskest
leg på 21 piler og utg. på 90.  I pulje 2
var det Madelen som vant med Char-
lotte på 2. plass. Her var det Charlotte
som hadde raskeste leg på 20 piler. 
I cupen var det nettopp disse fire

spillerne som skulle møtes i semifina-
ler: Charlotte slo ut Iselin på den ene
sida, og Madelen slo ut Elena på den
andre sida.  
Det var en spennende finale og mye

bra spill. Det ble Charlotte som tok

seieren i årets første Junior-
treff finale mot Madelen,
med score på 4-1. 

Gutter
I pulje.1 vant Torstein Ly-
seng, Dokka, over Håkon
Helling, FR.  Pulje 2 vant
Thor Erik med Ole Christian
på 2.plass. Både Thor Erik og
Ole Christian fikk 20 piler og
Ole Christian oppnådde høy-
este utg. på 100. 
Semifinalene ble Thomas

mot Ole Christian og Håkon
mot Thor Erik. Etter at begge
semiene ble vunnet 3-0 var
det klart for finale mellom
Thor Erik og Ole Christian.
Thor Erik vant 4-0.  

Juniorspillerne er flinke til
både å drikke vann og spise
frukt innimellom kampene,
noe som er bra for spillingen.
Lite og ofte �!!  Etter litt taco
på lørdagskvelden, var de
klare for å spille mer darts,
nemlig pysjcup / trekt dob-
bel,  hvor de voksne også var
med! Finalen vant Elena /
Stig Liom over Iselin / Ole
Christian! 

Søndagen gikk med til «Mikke Mus»-
spilling, alle i én  klasse der Thor

Erik vant finalen over Torstein. Og så
tok spillingen slutt, etter mange spen-
nende dartsøyeblikk i løpet av helgen!  
Så var det rydding, hvor alle hjalp til

og det gikk  nesten av seg selv. Dere er
alle utrolig flinke til å rydde etter dere.
Og så en liten samling med alle, og
deretter litt avreisemat.  Så var det vel
av sted – til vi sees neste gang!

En utrolig flott gjeng å arrangere for,
og vi i klubben vår håper dere had-

de det fint. Vi håper også vi ser dere
som var nye sammen med oss på neste
treff! 
Vel møtt igjen, snart!

Charlotte Støre Hansen  &  Thor Erik Oen
• Årets første til topps •

X’ns Charlotte & Dokka’s Thor
Erik helgens beste i årets første
juniortreff 2014. 
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• JUNIORTREFF 1 2014 •

1. Iselin sammen med Madelen var best i 
jentepar i år!

2.Vinnerne i Gutter par Simon & Tore syntes
dette var gøy.

3.En glad gjeng som var med på årets 
Juniortreff i Porsgrunn!

Følgende  juniorer er tatt ut til å representere Norge i Østerrike i Juli 2014. Bak fra venstre:Ole Christian Handelsby, 
Madelen F. Fredriksen, Thomas Liom. Foran fra venstre: Torstein G. Lyseng, Iselin Hauen og Håkon Kjørren (i egen ramme)

Juniorlandslaget 2014
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• VETERANMESTERSKAPET •

Årets Veteranmesterskap ble nok
en gang arrangert i Kongsberg av
Golden Lion DC. 

I år var det ny rekorddelta-
gelse med god margin: 118 stk.
Disse var slik fordelt: 23 damer,
54 Juniorveteraner., 29 Superve-
teraner og 13 Seniorveteraner. I
par var det 10 damepar og 47
herrepar. 27 par ble det på Vel-
komstcupen. Totalt var det 35
flere spillere i år enn i fjor.
GØY!

Turneringen gikk helt smertefritt,
uten bråk og tull, til stor glede
for hotellet og for oss i GLDC.
Tusen takk til alle sammen!

På lørdag ble det arrangert
koldtbord med 50 deltakere til
bords. Her, med Kjell i spissen,
ble det flotte taler og mye moro!
Premieutdelingen viste at vi nå
har fått noen nye Norgesmestere
av begge kjønn. Her ble det tårer

og latter i godt monn. Åslaug del-
te ut premier og pokaler sammen
med Per.

Senere på kvelden prøvde vi å
få noen med på dans i kjelleren,
men stemningen i baren var alt-
for høy til at det ble noe av det!

Som arrangør ble vi livredde
da vi fikk vite hvor mange som
var påmeldt for vi har jo ikke ak-
kurat de største lokalene! Til
gjengjeld blir det intimt og veldig
god stemning når det er flotte Ve-
teraner som er med! Ikke én
gang hørte noen klager eller pro-
tester! Det virket som om de fles-
te koste seg. Nå som vi har kjørt
igjennom en turnering med nes-
ten 120 stk., vet vi hvordan vi
skal få det til å gli enda bedre
neste år, og da kommer vi også
til å  få plass til flere skiver for
spilling og trening.
Om VETERANENE ønsker det,
så arrangerer vi et nytt NM i 2015!

Mvh
Steffen, Roar, Frank, Rune,
Stian, Gunnar, Børre og Per

Det var jammen et hyggelig
innslag fra Golden Lion DC,
vertsklubben for Veteran NM
år etter år! Man får lyst til å be-
stille rom allerede idag i tilfelle
de blir utsolgt for 2015! Det er
litt tynt med spillenytt, men re-
sultater har vi og og vet hvem
slo hvem, noe som mange sy-
nes er artig å vite for ”revan-
sjens skyld” neste gang ute! 

Tekst/foto: Per Anisdahl / Anne Hoff
Fotos: Arkiv

JUNIORHERRER med 54 delt. ble
vunnet av han ”unge” Robert Wagner,
AR! På veien til finalen ”kollapset”
Helge Verket, HD, for Robert i kvartfi-
nalen, og Kjetil Eikesdal i semifinalen!
Karl Johnny Lervåg slo Thor Helmer
Johansen, ODT, i den andre semifina-
len og stod ansikt til ansikt med Ro-
bert i finalen. Synd vi ikke vet hvor-
dan kampen gikk. Vi bare vet at Ro-
bert vant!

«Veteran-cocktail 2014!» 
Seniorveteran Dameveteran Juniorveteran Superveteran

Eiler Egholm Tove Verket Robert Wagner Roy Schultz
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SUPERVETERAN, 26 delt. De 2 før-
ste plassene ble opptatt av to ”gamle
ørner” som aldri blir leie av å være
med på VM! På 1. plass Øvre Årdals
egen Roy Schultz og på
2. plass Kristian Hansen fra Arendal.

Knut Marthinsen, DGA, tapte semien
for Roy, og  Stein Helling, STR, tapte
den andre semien for Kristian. 5.-8.
plassene gikk til Kari Juhani Johansson,
GR, Tom Arstad, TTA, Jorma Nieminen,
AM, og Håvard Hansen,, S.Fj.

SENIORVETERAN, 13 delt. Eiler Eg-
holm, 3SV, hadde vunnet 2 ganger tid-
ligere før han slo Per Jan Fagermo fra
Namsos i år og økte antall titler til tre.
Gjett om han var glad! Paul Draleke,
KG, og Ramesh David, PL, prøvde det

de kunne, men havnet på delt 3. plass.
Arild Larsen, X’n, Oddvar Hem, SFj.,
Asbjørn Agledal, ØÅ, og Jan Erik Paul-
sen, STR, tok plassene 5-8.

DAMEVETERANER, 23 delt. Tove
Verket, HL, med én seier å se tilbake
på, tok på seg Marianne Halvorsen,
SFj., og Hege Løkken, begge med 4 sei-
re hver seg fra tidligere – og slo begge
to! Bra, Tove! Aud Aarvik, NA, tapte
den ene kvartfinalen for Tove. I de
resterende 3 kv.finaler slo Marianne,
Hege og Rene Marie Hanson / Hege El-
vevoll, KH, Gunn Eik, ÅL, og Heidi
Berdal, Nid.

HERREDOUBLE, 41 par. En for-
holdsvis fersk klubb i Veteransam-

menheng, Østfold Stål, stod øverst på
resultatlisten, takket være Atle Berger
/ Mikael Lindstrøm som slo Geir Tolle-
rud / Terje Oseth, TTA / LH, i finalen,
og Jon Erik Rosvoll / Karl Johnny Ler-
våg, Smø / ÅL.
DAMEDOUBLE, 10 par. Heidi Berdal
/ Unni Bakken, Nid. / NA, vant finalen
over Wilfrid Kasin / Aud Aarvik, AM /
NM. Tidligere hadde parene slått hhv.
Sissel Fredriksen / Tove Verket, og
Hege Løkken / Kari Malmstrøm i semi-
en.

Tydeligvis en meget vellykket turne-
ring der både arrangørene og deltaker-
ne var like fornøyde. Ingenting er bed-
re for dartssportens fremtid enn slike
møter. Godt gjort Golden Lion!

Vel, det er nok mange må-
ter å gjøre det på. Tenkte
jeg kunne si litt om hvor-
dan jeg legger opp våre ju-
niorkvelder. Kanskje noen
andre får ideer. 

Vi har egne juniorkvelder 1 dag i
uken hvor vi trener ca 2 ½ time. Der
varierer vi mye på hvordan
vi trener. Akkurat nå er det
mange av ”mine” junior-
spillere som også møter på
seniorkveldene og får vel-
dig god kamptrening der, så
vi bruker juniorkvelden litt
annerledes. 
Det er ikke alle som er på

samme nivå – så da legger
vi opp til litt forskjellig tre-
ning. Vi trener mye ut-
gangstaktikk, klokka på
dobbel, sektor treff på for-
skjellig måter, alle mulige
typer spill, snitt på 300 pi-
ler og mange morospill.
Trene på dømming er også
viktig. Noen ganger kan
alle få hvert sitt ark med
forskjellig type trening de
skal i gjennom hver for seg.
Da er det lagt opp slik at
alle får trene på noen av de
samme tingene, samtidig som de får
trene ekstra på det de trenger mer av.
Da blir det veldig intensiv trening. 
Vi har en perm hvor alle har sine

personlige rekorder i alle varianter
som går an, så det er ikke alltid vi
kjemper mot hverandre på trening.

Vi jobber hele tiden mot å slå våre
egne rekorder. Innimellom spiller vi
puljespill, så de samtidig får trenet
på det å sette opp puljer og cupskje-
maer. Jeg syns det er viktig at man
vet hvordan ting foregår når man er
ute og spiller turneringer, jeg da ;-)

Vi snakker også mye om hvordan
man skal oppføre seg under spill.

Fair Play er viktig å lære. Også hvor-
dan man kler seg. Det er moro da å
komme på seniorturneringer å få
skryt av hvordan juniorene oppfører
seg ved skiva og er helt inneforstått
med hva «fair play» er � 
Hvordan man tenker, eller ikke

tenker er jo også noe vi lærer litt om,

etter hvert som man har spilt en
stund. (men det er ikke noe jeg tok
med i treningen fra start.) Konsentra-
sjon og tanker er det i grunnen mye
jeg kunne sagt noe om – men det tar
vi ikke nå � 

MEN…. så gjør vi litt annet også.  Vi
har det GØY i sammen. Noen ganger
trener vi bare litt dart – så gjør vi noe

helt annet. Det kan
være at vi tar litt annen
type konkurranse, f.eks
en quiz, eller vi sitter
og lager bildecollage fra
et juniortreff vi har
vært på. Her rett før jul
tok vi bilder i alle vari-
anter – det var mening-
en vi skulle ta et lagbil-
de, men det ble en gan-
ske lang fotoshoot med
mye ablegøyer ! –og det
er bra å ha det gøy inn-
imellom – ikke alvor
hele tiden � Det er VIK-
TIG det !

Siste dagen før sommer
og jul er det sjelden vi
spiller darts – da kan vi
kanskje gå å bowle og
spise pizza, eller finne
på helt andre ting i

klubblokalet. Så er det utdeling av
forskjellige priser/premier. 
Vel, slik gjør vi det. Og vi koser oss

med darten ! 

Lisbeth Hauen
X’n Dart Club

Hvordan kan man ”gjøre” juniorkveldene…
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Underholdningsservice A/S
Biljard - Dart - Spill - Bingo - Lotteri - Automater

Tlf.: 23 23 31 90 - Fax: 23 23 31 91

Besøksadr.: Trondheimsveien 37, 0560 Oslo Postadr.: Boks 4709, 0506 Oslo

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

255,- inkl. mva.

Gjennomgående blader
(totalt uten stifter)
Pris til dartklubber:

345,- inkl. mva.

Skiven som er godkjent av 
British Darts Organisation

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

Gode rabatter til Dartklubber - be om prisliste/katalog.
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