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Elin Aasestrand
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Det har vært et stort spørsmålstegn om vi skulle greie og få bladet ferdig tidsnok før sommerferien, pga. «teknologiske problemer»!
Det er slett ikke noe for oss! Når PC'en kommer og går tilsynelatende som den selv vil, er det tid for å gjøre noe – men hva?
Plutselig var Telenor utrolig bra og ha! Etter 3-4 ukers frustrasjon
tok det fem minutters prat med en hyggelig ung mann i Telenor
og alt var plutselig i orden! Takk til alle dere som har hatt problemer med å få tak i meg og som har vær så tålmodig!
I perioden april–juni har det vært mange spennende dartsopplevelser. Den gjeveste av dem alle er selvsagt er våre nybakte nordiske mestere. Vi bukker og neier for en kjempebragd som fortjener mye ros. Fire tøffe damer, Rachna. Marta, Elin og Ramona,
som ikke lot seg skremme! Det kunne ikke gjøres bedre enn å
komme hjem som nordiske mestere, best i alle grener, og attpåtil
med Rachna som turneringens beste damespiller! Hurra for Norges damelag!
Vinnere av Norsk Winmau, Norsk Cricket og NM Kretslag er
blitt kåret og de som har kvalifisert seg for Winmau World Masters har god tid til trening! Norgesseriefinalen og flere av de større og populære openturneringene er blitt historie, og juniorene
har fått spilt Juniortreff 2 og 3.
Med NM Par, Parmix og Triplemix i sikte, har vi i redaksjonen en
bønn! Det er lett for at ting blir glemt, særlig med så mange nye
spillere. Det gjelder dømming av semifinaler og finaler som stort
sett spilles på scenen. For å kunne regne snitt er antall piler som
er kastet helt nødvendig. Mange ganger er det avglemt, særlig i
siste leg. Navn på spillerne må føres på side 1. Initialer er ikke
nok. Vi som jobber med dette har ofte problemer å finne frem,
og vi har t.o.m måtte melde pass noen ganger. Hvis dere er nye,
vær sikker før dere går på scenen! Takk takk!
Vi vil gjerne si «Mange tusen takk» til Roy Tore Christensen for
samarbeidet gjennom en dekade! Det er rart å lese beskrivelse av
deg som «avtroppende» og å tenke på en annen i «din» plass!
Lykke til med det du finner på videre, og vi håper inderlig at det
fortsatt blir noe i dartssammenheng!
Da er det kun å ønske samtlige i Norges «Dartsfamilie» en riktig
god og varm sommer! Dere får slappe av på ferie, og bli klare til
mye dartsspilling til høsten!
RED.
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Presidenten har ordet
Sommerferien står allerede for døren og for
veldig mange vil det være kjærkommet!!
Det nye styret har hatt møte og fordelt
oppgavene.
Arild Hoff trekker seg dessverre som leder i turneringsutvalget etter ”ørten” år.
Dette beklager vi på det
sterkeste, men jeg vil
benytte anledningen til
å takke han for en fantastisk jobb gjennom
alle de årene. Heldigvis
har han lovet å bistå dersom vi trenger hjelp og
hjelpe med opplæring av
ny leder. Vårt nye varamedlem i styret, Bjørge Jensen, overtar som leder i dette utvalget. Vi har
stor tro på at han kommer til å løse denne
oppgaven på en kjempefin måte. Hege fortsetter også i turneringsutvalget og det er vi veldig
glad for. Hun har stor erfaring både med påmelding og trekning. I tillegg til disse to trenger vi en person til som kan gå inn i utvalget.
Dersom noen føler seg kallet eller kjenner
noen som kunne tenke seg å gjøre en jobb
her, ta kontakt med en av oss i styret.

dere alle lykke til og bit skikkelig fra dere.
God tur alle sammen!

Så til Nordisk mesterskap som ble arrangert
på Island for noen uker siden: GRATULERER, Rachna, Marta, Elin og Ramona som
NORDISKE MESTERE! GULL i lag, GULL til
Rachna og Marta i par, BRONSE til Elin og
Ramona i par – SEIER SAMMENLAGT. FANTASTISK!

Til slutt en oppfordring fra kassereren vår:
Alle som sender inn krav om reisepenger må
bruke vårt offisielle reiseregning-skjema, skikkelig utfylt med vedlagt kvitteringer. Det vil
lette hennes arbeid betraktelig. Skjemaet
finner dere i vårt lovhefte under diverse skjema.

Nå er det ikke mange ukene til juniorlandslaget reiser til Wien til Europacup. Vil ønske

GOD SOMMER ALLE SAMMEN!
Dartshilsen fra Åslaug

Elin Aasestrand og Rune David var nettopp i British Pentathlon. Begge endte på 19. plass sammenlagt, men
Elin klarte likevel å sette seg på
dartkartet. HUN VANT KLOKKA RUNDT! Det er en KJEMPEPRESTASJON. Hun vant
også begge leg mot selveste
Trina Gulliver. Kjempeflott!
En kjempeerfaring å ta med
seg videre.
Det vi jobber iherdig med nå er
ny web-side. Her gjør Monica en
kjempejobb. Dette blir veldig spennende, for når alt er på plass vil det forenkle mye for mange. Vet ikke helt når vi kan ta
dette i bruk, men ønske er at den er klar til
neste år!
Selv om sommerferien er like om hjørnet,
må dere ikke glemme å melde dere på til alle
turneringene som kommer like etter ferien.
Dette gjelder både Open-turneringer, JuniorNM og NM- par, par-mix og triple-mix. Håper
riktig mange stiller opp.

Elin vant klokka rundt under British Pentathlon
Det var med en blanding av oppstemthet og lett angst, jeg satt på Vigra tidlig
Torsdag morgen, for å rekke flyet som
skulle ta meg til London. Men å reise fra
en småby fra vestlandet er en kjedsom
affære. Heldigvis var Karl Jonny med.
Men etter vel 12 timer med to fly, to Tbaner og et tog, kunne vi endelig booke
inn på The Rose and Crown i sentrum
av Tonbridge i Kent. Et spesielt hotell
der det hadde gått skritt i gangene i vel
600 år. Fredagen gikk til turist ting som
gåing, fotografering og pub-besøk. Lørdag morgen var imidlertid den viktige
dagen kommet. Vi tok en Taxi til "The
six in one club" (5 min), der begivenheten skulle foregå. Der satt Trina Gulliver, Deta Hedman og 17 andre innbitte
damer som jeg visste ikke kom til å gi
ved dørene. Dette var en helt ny erfaring
og opplevelse for meg. Men jeg kunne
bare prøve å tenke slik jeg gjorde når jeg
dro til Grimstad for den Norske finalen.

Jeg skulle prøve å ikke bli sist og jeg ville ha det gøy.
I denne turneringen, i motsetning til
Nordic cup på Island hvor vi var mange
nordmenn sammen, var jeg nå alene.
Men etter turneringen startet, fikk jeg
uventet støtte. Svenskene, med Anna
Forsmark i spissen, var gode å ha. Pilene
satt helt ok, men score under 95 gir ikke
poeng og utgangsdoblene var stang ut
istedet for stang inn. Det var vanskelig å
avgjøre tette leg. Motstanderne bommet
ikke mye når de fikk muligheten og jeg
ble liggende sist. Lunsj!
Godt å få påfyll av energi. Nå skulle
jeg møte spilleren jeg hadde tapt for i
Norway Open flere ganger.....Trina Gulliver, The Golden Girl. Jeg kjente tenninga eskalerte til ett nytt nivå og etter et
håndtrykk og "god kamp" fløyt alt. Triplene satt, doblene satt og Trina var slått
3-0 (2 leg 501 og Half-it) Jippi! Jeg nærmet meg 19 plassen. Neste runde begyn-

te ting å se bedre ut. Jeg kastet jevnere
og neste "funny game" var Klokka......og
jeg skulle spille Deta Hedman. Jeg
startet: D1, D2, D3 på de tre første pilene. Deta traff D1. Jeg fotsatte med D4,
D5 Streng ut D6 etter 6 piler. Jeg var
lamslått over min egen kasting. Deta var
langt bak. Jeg satte D 14 på siste pil (best
av alle) og det var faktisk godt når Deta
kom bort etter kampen og fortalte at det
var slik hun kastet når hun trente hjemme.
Jeg endte på 19 plass. Kjempeglad.
Kjempesliten og det spilte ingen rolle at
det sto Elin Aaseland på Minneplaketten. De eldre herrene kunne bare beklage allikevel. Vi ble med Sverige og Finland tilbake til deres hotell og spiste
middag, lo og skålet til langt på kveld.
For en dag det hadde vært. Dagen etter
skulle vi opp å heie frem Rune David,
men det er en annen historie. Dette var
min :) Hilsen Elin Aasestrand
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• NORDIC INVITATIONAL 2014 •

Damene imponerte - vant alt!
Den 27.05 var det en meget
forventningsfull gjeng som
satt på Oslo lufthavn og
ventet på flyet som skulle ta
oss over til Island. For de aller fleste av oss så var det
første gang vi skulle til Island og første møte på landslaget som seniorspillere.
Tekst og bilder: Kjetil Eikesdal
Den første kvelden ble brukt til å spille/
trene dart på en lokal dartklubb i Reykjavik. God stemning og en liten intern
cup var det som sto på programmet.
Onsdag 28.05 var det klar for «get
together» presentasjon. Her ble alle
team-managerne og spillerne presentert. Etterpå var det å spise og drikke
litt, samtidig som det var en fin anledning til å bli bedre kjent med spillerne
fra de andre Nordiske landene.
Torsdag 29.05 var det endelig klart
for dartspilling. Damene (Rachna, Marta, Elin og Ramona) skulle ut i første
kamp mot Finland og her vant de norske damene 9-7. Kamp nr. 2 ble mot
Danmark, og også her ble det seier 9-5.
3. kamp skulle de norske damene
måle krefter med Sverige sine damer,
men her ble det tap 7-9. I siste kamp i
puljespillet vant de norske damene 9-3
over Island. Norge var da beste lag etter puljespillet.
I første cupkamp spilte Norge mot
Sverige. Da var damene våre enda mer
fokusert og vant til slutt 9-3, og var
dermed klare for finale mot Finland
som slo Danmark 9-5 i den andre semifinalen. Finalen var på lørdag.
å herresiden stilte Norge med to lag.
Førstelaget (Rune, Vegard, Stian og
Robert H) spilte første kamp mot Danmark 2. Her ble det tap for de norske
herrene 9-5. Kamp nr. to var mot Sverige 1, og også her ble det tap 5-9. Tredje
kamp var mot Finland 1 og her gikk
kampen helt til tie-break, som Finland
tilslutt vant så Norge tapte 8-9. Siste
kampen i pulja ble spilt mot Island og
her vant Norge 9-3. I førstecupkamp
møtte Norge 1-Finland 2, men her ble
det tap for de norske med 1-9 (Finland 2
vant tilslutt lagturneringen).

Nordiske mestere: Elin Aasestrand, Ramona Eriksen, Rachna David og Marta Krol.

P

Mye å glede seg over etter Nordic Invitational i Reykjavik: Fra venstre: Roy Tore
Christensen, Marta Krol, Rachna David, Ramona Eriksen, Elin Aasestrand og Kjetil
Eikesdal.Dette var Roy Tores siste innsats som landslagskaptein for Norge.
Norge 2 (Thor Helmer, Håkon, Daniel
og Stig Jarle) spilte første kamp mot Island 1 og her ble det seier 9-7 til de
norske. I andre kamp spilte de mot
Finland 2 og her ble det tap 1-9. Tredje
kamp ble en meget jevn kamp mellom
Norge 2 og Sverige 2 som gikk helt til

tie-break og her viste Thor Helmer at
han vil vinne og tok det avgjørende leget så resultatet ble 9-8 til de norske. I
siste kamp i pulja møtte Norge 2 Danmark 1, og også her viste de norske at de kan og vant over Danmark 1
med 9-7.
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Det norske damelandslaget ble nordiske mestere for første gang!
Herrelandslaget vant i 1994!
I første cupkamp møtte våre gutter
Danmark 2 som ble for sterke og slo
Norge med 9-2. (Danmark 2 tok seg
helt til finalen men tapte denne mot
Finland 2).

veldig bra ut, men alle tapte sine kamper. Elin 0-4 mot Nilsson fra Sverige
(som vant singelturneringa), Marta 1-4
for Jansson fra Sverige og Rachna 2-4
for Rekinen fra Finland.

redag 30.05 begynte med dobbel.
Rachna/Marta var først ut av våre,
da de møtte Rosenblom/Nilsson fra
Sverige og vant 4-0. Neste kamp var
mot Fridriksdottir/Jonsdottir fra Island. Rachna/Marta vant også her 4-0.
I semifinalen møtte de et par fra Finland, Viinikainen / Nikula, og vant 4-0.
Rachna / Marta var dermed klare for finale på lørdagen. Elin / Ramona møtte i
sin første kamp et par fra Danmark, Honore / Schouw og vant 4-2. I semifinalen
møtte Elin / Ramona et par fra Sverige,
Forsmark / Jansson og prøvde det de var
gode for men svenskene ble litt for sterke og vant tilslutt 4-3 i en spennende
kamp. Forsmark / Jansson skulle dermed møte Rachna / Marta i finalen.
I herredobbel ble det bare Stig Jarle/
Vegar som gikk videre fra åttendedelsfinalen og kvalifiserte seg for kvartfinalen. Her møte de Andersson / Nilsson fra Sverige og tapte 1-4.

I

F

SINGLE
I singel ble det tap i åttendedelsfinalen
for Ramona, som aldri ga opp men tapte tilslutt for Larsen fra Danmark med
3-4. Elin vant 4-0, Marta vant 4-1 og
Rachna vant 4-2. Tre damer fra Norge
ble med inn i kvartfinalen, noe som så

singel for herrene måtte Vegar, Thor
Helmer, Daniel og Stig Jarle se seg
slått allerede i første runde. Rune vant
sin første kamp i andre runde 4-3 over
Pär Ek, men tapte neste mot Roberts
fra Finland 0-4. Håkon vant også sin
første kamp i andre runde 4-1 mot
Finsson fra Island, men også han møtte for sterk motstand i neste runde og
tapte 0-4 mot Högvall fra Sverige.
Robert tapte sin første kamp i andre
runde med 2-4 for Gustafsson fra Finland.
Det var en som var virkelig i støtet
fra Norge denne dagen og det var
Stian. Stian spilte sin første kamp i andre runde og her vant han 4-1 mot islandske Egilsson. I runde tre vant
Stian mot finske Viljanen 4-2, og i
kvartfinalen møtte Stian, Andersen fra
Danmark og en heltent Stian spilte
strålende dart og vant tilslutt 4-1.
I semifinalen møtte Stian, Kantele fra
Finland, men her fikk ikke Stian til det
spillet som han hadde i kvartfinalen og
tapte 1-4. Stian gjør likevel en strålende singelturnering og blir Norges
beste med en 3-4 plass.
Norsk seier
Lørdag 31.05. Denne dagen startet med
damelag finale mellom Norge og Fin-

land. Dette ble en meget spennende finale der Norge fort kom foran og ledet
3-1 etter fire leg. Etter 12 spilte leg ledet
Norge hele 8-4, men klarte ikke å sette
siste spikeren i kisten og Finland jobbet
seg inn igjen i kampen og klarte å hente
opp den norske ledelsen så stillingen etter 16 leg var 8-8. Tie break måtte til,
der Rachna skulle spille for Norge og
Kirsi Viinikainen for Finland. Rachna
tok dette leget og Norge vant 9-8. En
strålende finale av de norske damene.
Ny norsk seier
Så var det klart for nok en finale med
det norske paret Rachna/Marta mot Forsmark/Jansson. Det begynte med at de
svenske damene forsynte seg med det
første leget. Så begynte pilene å sitte
bedre for de norske damene og de tok
de fire neste leggene som de ville og
vant finalen i dobbel 4-1.
De norske damene vant også dermed total turneringen med 113 poeng,
mens de norske herrene ble nr. 4 i den
totale turneringen med 89 poeng.
Rachna ble turneringens beste damespiller med hensyn til snitt og utganger/leg.
i hadde en flott bankett på lørdag
og alle storkoste seg og vi feiret
damene som det skal gjøres når noen
vinner. Gratulerer til alle sammen og
tusen takk for en flott opplevelse på Island. Måtte det bli mange flere fremover.

V

Nr. 2/2014

6

NC-3
Tromsø
10.-11.
mai
tekst:
Vegar Elvevold

Oddny. Finalen mellom Veronica og
Rita ble ganske spennende, Veronica
ledet 3-1 men ble hentet inn av Rita til
3-3. Siste leget ble preget av en del
nerver og mange dobbelpiler, men Veronica trakk til slutt det lengste strået
og vant 4-3. Rita hadde det beste leget
i finalen med 27p.

HERREDOUBLE

Kellys Helter sto som arrangør av NC-3, 10.-11. mai,
som ble spilt på Lunheim
like utenfor Tromsø. 33 herrer og 9 damer deltok, og vi
hadde gleden av å ha besøk
fra hele landet. Spesielt
morsomt var det at en ny
klubb i nord, Fryseriet fra
Sjøvegan, tok turen med 3
spillere. Regner med å få se
mer til dere i fremtiden.
Velkomstcupen fredag var veldig hyggelig med 38 spillere. Det ble spilt 501
best av 3 leg med Dobbel inn/Dobbel
ut, Vegar Elvevoll/Kenneth Bråteng
vant finalen over Lars G. Storsletten/
Jørn Monsen.

HERRESINGLE
I herresingelen var det 33 spillere fordelt på 8 puljer, 32 gikk videre til cupen. I den første cuprunden var den
største overraskelsen at Torben Skaret
tapte for Geir Ole Stina, og i 8-delsfinalen vant Christian Wilhelmsen over
Kenneth Bråteng. Kvartfinalene gikk
slik: Rune David-Geir Alvheim 0-3,
Frode Røstad-Christian Wilhelmsen 32, Henrik Halsvik-Reima Perunka 3-0,
Svein A. Nygård-Vegar Elvevoll 0-3.
Semifinalene vant Frode Røstad 4-0
over Geir Alvheim, og Vegar Elvevoll
4-1 over Henrik Halsvik. I finalen vant
Vegar overlegent 5-0 over Frode med
leg på 15, 18, 18, 18 og 20 piler, han
hadde også noen gode utganger på
110, 100 og 96.
R. leg: Frode Andersen 13p
H.utg: Gøran Lund 146

DAMESINGLE
I damesingelen var det 9 spillere fordelt i 2 puljer. I kvartfinalene vant Veronica Simonsen over Anne K. Enoksen, Hege Elvevoll vant mot Karin Mikalsen, Oddny Johansen vant mot Marit S. Nordby og Rita E. B-Hauglid vant
over Kine Nilsen. I semifinalene vant
Veronica over Hege og Rita vant mot

Søndagens herredobbel hadde 11 par.
Ikke så mye å si om kampene, L.G.
Storsletten/R.A. Albrigtsen, S.L. Isaksen/G.O.Stina, G.Alvheim/O.M. Sivertsen og R. Bakkland/A.O. Ilvær tapte kvartfinalene. I semifinalene ble
R.Perunka/S.A. Nygård slått av Rune
David/K. Bråteng og V.Elvevoll/Rahul
David tapte for H. Halsvik/T. Skaret.

Finalen var jevnspilt fram til 2-2, Rune
David/Kenneth Bråteng vant til slutt 42 over Henrik Halsvik/Torben Skaret
med leg på 15, 21, 23 og 19p. Halsvik/Skaret hadde leg på 24 og 20p.
R.leg: Rune David/Kenneth Bråteng
15p

DAMEDOUBLE
Damene var 4 par og spilte innledende
puljespill. Parene gikk direkte til semifinale der Karin Mikalsen/Oddny Johansen
vant
over
Marit
S.
Nordby/Anne K. Enoksen. I den andre
semifinalekampen vant Rita B-Hauglid/Veronica Simonsen over Anne G.
Pedersen/Kine Nilsen. Finalen ble et
rent klubboppgjør der Rita/Veronica
vant overbevisende 4-0

Roy Tore trekker seg!
På slutten av 2013 fikk jeg en telefon fra Roy Tore om jeg ville være
assistent på hans siste turnering. Jeg
ble litt overrasket, men etter noen
dager i tenkeboksen svarte jeg JA.
Tusen takk for tilliten!
Jeg har lært mye av Roy Tore i den
tiden vi har vært sammen om hvordan ting fungerer og hvordan han
har gjort tingene rundt det norske
landslaget. Laguttaket har vi vært
gjennom og blitt enige om etter
noen runder med diskusjoner. Vi
har nå vært gjennom en Nordic Invitational på Island, og vi er veldig
fornøyd med resultatene på damesiden! Vi hadde litt større forventninger til herrene enn den 4. plassen vi fikk. Men men, her er det
bare å jobbe knallhardt videre og
satse på bedre resultater ved neste
turnering.
Roy Tore har hatt meget bra resultater med det norske landslaget til
tross at vi er en meget liten dartsnasjon. Han har fått gutta og jentene
til å prestere i verdensklasse mot
verdens beste nasjoner.
På Island fikk han mange gode ord
fra team-managerne fra de andre
landslagene. De fleste på Island
kjenner Roy Tore godt etter at han
har hatt denne jobben i 10 år!
Vi hadde gjort en avtale med det islandske forbundet om at vi skulle få
noen ord på banketten. Vegar Elvevoll fikk mic'en og sa noen velvalgte

flotte ord! Stor applaus og takketale.
Spillere og supportere hadde gått
sammen og kjøpt en personlig gave
og hver spiller fikk skrevet noen
personlige ord. En flott avslutning
for en avtroppende landslagskaptein og vi vet han satte pris på dette.
Tusen takk Roy Tore for alt du har
gjort for norsk darts! Dine erfaringer vil vi benytte oss av!
Hilsen
Kjetil Eikesdal
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Seier til Kent Sivertsen og Elin Aasestrand
Molde Open 2014 ble arrangert i palmehelga, 11-13.
april, og samlet totalt 40
deltakere. Hovedsakelig fra
klubbene i Møre og Romsdal, men også en delegasjon
fra Nidaros DC og et par
spillere fra Østlandet.
Tekst: Arild Hoff
Bilder: Arkiv
Velkomstcupen på fredagskvelden ble
gjennomført i klubblokalene til Molde
DK og 16 spillere deltok i en meget
velspilt forsmak på hovedturneringen.
Både Elin Aasestrand og Kent Sivertsen viste at de hadde alvorlige planer
for helga og spilte seg fram til finalen
sammen med hver sin Molde-makker.
Elin dannet et rent damepar men med
Sunniva Eidem Slettvåg, og hadde
slått ut flere herrepar på veien, men i
finalen var det Kent og makker Sigbjørn Halle som viste seg som de beste
og vant tilslutt 4-1.

HERRER SINGLE
Toppseedete Robert Hansen kom seg
lett gjennom puljespillet uten å avgi
leg. Dag Jacobsen fra Fræna DK hadde
derimot ikke hatt marginene med seg.
Med tre strake tap, havnet han sist i
pulja, og skjebnen ville dermed at han
måtte opp mot Robert i første cupkamp. Dag gikk imidlertid til kampen
uten respekt og selv etter at Robert tok
ledelsen 2-1, ga han ikke opp. Sensasjonen ble et faktum etter at Dag sikret seg de to siste legene og seier i
kampen. Dag fulgte likegodt opp med
seier i neste kamp mot Nidaros' Andreas Jonsson, før han måtte strekke
våpen mot Kent Sivertsen i kvartfinalen.
Med Robert Hansen utslått måtte
Langevåg DC sette sin lit til andre, og
både Christian Johansen og Stig Erik
Hjellestad tok ansvar med sterke 3-1
seire i kvartfinalene mot henholdsvis
Bjørn Sjølstad og Jostein Oldret. Fjorårsvinner Stian Lyngfelt sikret den
siste semifinaleplassen med 3-0 over
Karl Johnny Lervåg. I semiene ble det
derimot slutt for Langevågs håp da
Kent vant 4-2 over Christian og Stian
4-1 over Stig. Christian sikret seg der-

etter 3. plassen med seier i bronsefinalen.
Nybakt norgesmester Stian Lyngfelt
var nok finalefavoritt i de flestes øyne,
men Kent var den som startet best og
tok første leg på 19 piler før Stian utlignet med samme pilantall. Deretter
fulgte tre leg på rappen fra Kent på 23,
17 og 16 piler før Stian våknet til og reduserte med et 17-pilers leg. Dette var
imidlertid Kents kamp, og etter å ha
bommet to matchpiler på dobbel D.10
satt den til slutt og han sikret finaleseieren med et leg på 18 piler. Pilsnittet
ble 26,44 på Kent og 25,31 på Stian.

DAMER SINGLE
Sunniva Eidem Slettvåg har gjort comeback i Molde-trøya etter å ha vært
aktiv som juniorspiller for en del år tilbake. Hun viste at hun ikke har glemt
gamle takter og etter et par habile seire i pulje og cup, spilte hun seg fram
til kvartfinalen. Her måtte hun bite i
gresset for sin makker fra velkomstcupen dagen før, Elin Aasestrand. Nidaros DC var representert med to spillere i kvartfinalene, og mens Sunniva
Antonsen måtte se seg slått 0-3 av Erika Hansen, gjorde Trine Johnsen jobben og sikret seg semifinaleplass med
3-1 over Åse Olin Røssevoll.
Også tolv ganger tidligere vinner av

Molde Open, Lena Hansen avanserte
til semifinalen etter 3-2 over Aina
Irene Jansen. Semifinalene gikk greit
for klubbvenninnene Lena og Elin da
de begge vant 3-0 over henholdsvis
Erika og Trine, og Erika sikret seg deretter tredjeplassen med 3-2 i bronsefinalen.
Finalen mellom Lena og Elin ble en
jevn affære. Jentene tok annethvert leg
fram til stillingen 3-3. Elin hadde 31,
23 og 30 piler, mens Lena 26, 27 og 22.
Elin vant bullkastet for avgjørende leg
og tok initiativet med serien 100, 177,
100 i de tre første kastene. Selv om det
buttet litt i mot på slutten, klarte hun å
sikre seieren etter 22 piler. Pilsnittet
gjenspeiler også hvor jevn denne kampen var; Elin endte på 18,43, mens
Lena hadde 18,49, dvs. en differanse
på 0,06.

HERREPAR
Med 11 par i dobbel, ble det spilt monrad i innledende runder. Stian Lyngfelt
spilte sammen med Lars Ivan Vegsund
som er tilbake som spiller på kretsnivå, og de kom seg ubeseiret gjennom
de tre kampene i puljespillet.
Det samme var tilfelle for Bjørn
Berg / Lasse Johnsen selv om de hadde
en walkover kamp på veien. Bjørn /
Lasse fortsatte greit til finalen etter 3-0
i semien mot Jostein Oldret / Kjetil
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• Molde Open – Helge Guddals minnecup •
Kårstad fra Nidaros. Stian / Lars Ivan
slet litt i sin semifinale mot Stig Erik
Hjellestad / Karl Johnny Lervåg, men
etter å ha overlevd et par matchpiler
mot seg klarte de til slutt å vinne kampen.

DAMEPAR

inalen ble svært jevn; resultatet ble
3-3 og det ble klart for et siste avgjørende leg. Til tross for at Stian /
Lars Ivan vant bullkastet, var det
Bjørn / Lasse som fikk et visst initiativ
i leget og kom først ned på dobbel.
Denne ville imidlertid ikke sitte, og

De fire dameparene spilte puljespill
med påfølgende cup. Lena Hansen /
Gjertrud Longva viste seg som de beste
i innledende runder og kom seg greit til
finalen. Motstandere ble Anne Live
Brathaug / Åse Olin Røssevoll som håpet å få revansjere tapet i puljespillet,

F

når også Stian / Lars Ivan fikk doubletrouble ble det noen nervepirrende
minutter før Stian til slutt traff dobbel
8 og sikret turneringsseieren.

men Lena / Gjertrud var ustoppelige i
damenes dobbelturnering denne gangen og vant finalen greit med 4-1.
olde Dartklubb takker alle deltakerne for en trivelig dartshelg.
Turneringen er dedisert til minne om
Helge Guddal, og også årets utgave var
en verdig markering over en god venn
som forlot oss så alt for tidlig i 2010.

M

Robert Hansen & Erika Hansen til topps under Bergen Open 2014
Den 3. mai ble det arrangert Bergen Open, det var
33 herrer og 4 damer påmeldt. Single ble spilt på
lørdagen. Vi spilte 8 puljer
(32 videre), cupspill og finaler.
Tekst/bilder: Kjetil Eikestad
Damer
4 damer spilte i en pulje og gikk rett
til semifinaler etter det. I semifinalene møttes Reidun Bakke/ Mona Eikesdal og Erika Hansen/Willfrid Kasin. Reidun vant mot Mona med 3-1,
og Erika vant over Willfrid 3-0. I finalen ble det seier til Erika Hansen fra
Langevåg over Reidun Bakke fra
Kong Oscar.
Herrer
I kvartfinalen møtte Robert Hansen
fra Langevåg, (seedet som nr. 1), Tim
Ellingsen fra Kong Oscar. Her vant
Robert 3-2. Ronny Kasin fra Amigos
var en annen som kom seg videre fra
kvartfinalen etter å ha slått ut Odd
Leif Naustdal fra Årdal med 3-1.
Kjetil Eikesdal fra Kong Oscar vant
sin kamp 3-0 mot Espen Skår fra Årdal, mens den siste kvartfinalen gikk
mellom Stig Jarle Knutsen fra Lillehammer og Ken Adolfsen fra Kong
Oscar. Stig vant 3-0 i denne kampen.
Semifinalen mellom Robert og Ronny var spennende. Selv om Robert
var bedre en Ronny på dobbel var det
mye bra score fra begge to, men Robert vant 4-0. Robert hadde leg på 21,
21, 19 og 14 piler og snitt på 27.39

To vinnere – en familie!
Robert og Erika med hver sin
gevinst.

mot Ronnys 23.96.
Den andre semifinalen mellom Stig
Jarle og Kjetil ble like spennende, og
Stig Jarle vant tilslutt 4-0. Stig Jarle
hadde 21, 20, 18 og 14 piler i denne
kampen med et snitt på 28,12 mot
Kjetils 26,06.
Finalen mellom Robert og Stig Jarle
var en meget god kamp. Begge scoret
bra og det første leget gikk på 16 piler
til Robert. Neste var like bra, men her
bommet Robert noen piler og Stig Jarle
tok det på 17 piler. I tredje leg var scorene fortsatt meget bra og Robert gikk
ut på 120 utgang etter 15 piler.
2-1 til Robert. I det fjerde leget er sco-

rene der, men doblene sitter ikke for
noen av gutta. Stig Jarle tar det til slutt
på 22 piler, og utligner til 2-2. Så er det
Stig Jarle som bommer litt på dobbel i
det neste leget og Robert setter 44 utgang etter 21 piler. 3-2 til Robert. Men i
det neste leget får Stig Jarle bedre betalt for det han ikke fikk til i forrige leg
og går ut på 16 piler. 3-3.
I det syvende leget blir det scoret
veldig bra og Robert er nede på dobbel etter 15 piler men igjen er det litt
dobbelbomming før Stig Jarle setter
100 utgang etter 21 piler. Stillingen er
da 4-3 til Stig Jarle som leder for første gang i kampen.
Det neste leget setter Robert 17 piler
og det blir stående 4-4 i denne spennende finalen. Nå blir det mindre bra
spill av begge og scorene sitter ikke
som de har gjort i kampen til nå, men
begge ønsker å vinne kampen. Det siste leget er det Robert som drar i land
med en utgang på 92 og 24 piler. Roberts snitt i denne kampen var på
26,70 og Stig Jarle hadde 25,10.
Vi gratulerer Robert Hansen med
seieren i Bergen Open 2014, og også
en stor takk til Stig Jarle som gjorde
finalen så spennende.
Double
14 par stilte til Dobbel turneringen på
søndag, og denne ble vunnet av Kjetil
Eikesdal/Jan Erik Laberg fra Kong Oscar. De vant finalen over Geir Alvheim/ Ronny Kasin fra Public Sotra/Amigos.
Raskeste leg i dobbel:
13 piler: Jan Erik Laberg/Kjetil Eikesdal
Høyeste utgang i dobbel:
130: Geir Alvheim/Ronny Kasin
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Renate Larsen & Henrik Halsvik
erobret årets førsteplasser!
Renate fikk også med seg årets Bestemannspris!
En drømmesommerhelg og
Årdal Open går som oftest
sammen! I år var det ingen
unntakelse, og solen skinte
fra start til slutt. Alle blir i
godt humør og helgen ble til
atter et uforglemmelig
minne fra Årdal, sammen
med Roy Schultz og hans
«stab». 75 spillere hygget seg
og presterte en god del godt
spill i løpet av helgen. Årets
Nordisk Mesterskap på Island ble spilt samme helg,
og dermed var flere faste
Årdalsbesøkende savnet.
Tekst/foto: Anne Hoff
Det var bra oppmøte på fredagens velkomstcup, og samtidig var det mulig å
sitte ute og prate med gamle og nye
venner. Spillingen gikk sin gang
imens, og til slutt var det Stig Falck,
Bergen og trukket makker Jarl Yngve
Skomsøy, Smøla, som vant finalen
over Arild Sæbø/Per Jan Fagermo, Årdal/Namsos.

HERRESINGLE
Det er sjelden vi kan gratulere med
170 utgang, men denne gangen skjedde det i Årdal, YESS! Kjempebragd av
Jarl Yngve Skomsøy!!
Det er dessverre litt tynt med detaljer om spillingen inntil finalen. Det
var for fristenende å sitte ute i det fine
været! Henrik Halsvik, Playerz, vant
over Kent Sivertsen, Smøla, i kvartfinalen og Arild Sæbø i semien. Runnerup Robert Wagner, Arendal, slo Narve
Plassen, Lillehammer, i kvarten og Per
Jan Fagermo i semien. De 2 siste kvartfinalistene Jon Erik Rosvoll og Karl
Johnny Lervåg ble overrumplet av
Arild og Per Jan.
Finalen var en vanvittig spennende
kamp mellom Robert Wagner og Hen-

rik Halsvik. Det var utgangene som
avgjorde kampen til slutt, og Henrik
var rå på doblene. Til tross for sluttscore 4-1 til Henrik, var Robert like
bak ham hele veien og greide å få med
seg to leg på 15 og 16 piler! Han var en
trussel for Henrik helt til siste pilen
var kastet! Henrik hadde leg på 17, 20,
14 og 16 piler, og pilsnitt på hele 30,71
mot Roberts 28,42! Spesielt høye utganger var det ikke, Robert hadde 80
og Henrik 51! Litt av en kamp!

vært en laang dag og veldig varmt. Allikevel gikk kampen hele veien og sluttet 4-3!
Med Renate først, gikk kampen som
følger: 1-0 / 1-1 / 1-2 / 2-2 / 3-2 / 3-3.
Begge damer skrudde opp tempoet i
de siste to legene. Sjette leg ble Liselottes beste med 29 piler da hun utlignet
til 3-3. Renate fant også ekstra krefter
og sikret seieren 4-3 med sitt raskeste
leg på 27 piler og høyeste utgang på
89! Godt gjort!

DAMESINGLE

HERREPAR

Renate Larsen fra Larvik hadde store
planer helt fra starten av og spilte deretter; jevnt og bestemt. De fleste regnet med at Heidi Berdal, Nidaros, ville
vinne kvartfinalen mot Renate, men
nei! Det ble Renate som vant, og deretter slo hun også Årdals Randi Tveit i
semifinalen! Hennes motstander i finalen ble Årdals Liselotte Olufsen,
som hadde slått Hege Løkken, Oslo
DT, i semien og Christine Ingebrigtsen, Bergen, i kvartfinalen.
I finalen var damene tydelig slitne,
noe som ikke var så rart. Det hadde

Søndag morgen var alle på plass og ivrige etter å gå i gang med årets double.
Mange bra par var grunnlag for mange
spennende og godt spilte kamper. Til
slutt ble fem forskjellige kretser representert blant de siste fire parene!
I kvartfinalen tapte Robert Wagner/
Marcus Bjerkan; Jon Erik Rosvoll/Andre Lervik; Tommy Klementsen/Tim
Ellingsen og Espen Skår/Olav Schultz
for hhv. Odd Leif Naustdal/ Joar Nordby, Kent Sivertsen/Jarl Yngve Skomsøy, Roy Arild Schultz/Ken Adolfsen og
Narve Plassen / Henrik Halsvik.
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Doublegull
til Henrik
og Narve.

To godt spilte semifinaler var siste sjanse for
å kjempe om finaleplass! Narve/ Henrik
sikret seg sin plass etter å ha slått Kent/Jarl
Yngve og Roy/Ken gikk
videre etter å ha vunnet over Odd Leif/Joar.
Henrik/Narve spilte
tøft i finalen og vant 41 med leg på 24, 24, 17
og 15 piler og utganger
på 110 og 102. Pilsnitt
for Narve / Henrik var
23,76 mot Roy / Kens
21,16

ord for å takke Roy og
alle dere andre som
har jobbet i dagevis på
forhånd og hele helgen
fra morgen til natt.
Dere må få vite at
ALLE setter umåtelig
stor pris på alt dere
gjør for at alle skal ha
det bra. Maten på banketten var utrolig god.

Like god, kanskje t.o.m
bedre, enn det dere har
servert tidligere! Det
var så mye å velge i
mellom.
Og så var det premieutdelingen! Roy greide til og med å få til en
fest for seg selv! Tror
det eller ei, han SANG
for enhver som hentet
premie! Det ble mye
sang! Utrolig morsomt!
Både Renate og Henrik
fikk navnet sitt for første gang på vandrepokalen.
Etter at vinnerne
hadde blitt skikkelig
feiret ble det dans til
Larviks band med Runar og Rolf Are Høiberg. Det er like fint
hver gang, både å danse til og høre på! Til og
med her var Roy en av
de ivrigste på dansegulvet. Hans nydelige
kone Marion hadde
«kvilt» seg hele dagen
og var danseklar!

De glade amatører

Sandefjord DC

TAKK FOR OSS!
ALLE 75!

DAMEPAR
I finalen tapte Karin/
Heidi kun det første leget. Deretter tok de tre
leg på rappen på hhv.
38, 38 og 32 piler og
førsteplassen var deres. Kampens raskeste
leg kastet Randi Tveit/
Elen Holmen på 30 piler. Både tredje og fjerdeplassen gikk til Årdal; Liselotte Olufsen /
Gunn Sætre og Monika
/ Carola Hoff. Det var
hyggelig å kunne ønsker
Monika velkommen tilbake etter mange års
fravær.
Det er umulig å finne

steam
Oslo Dart
«Pappa» Stein Helling har i alle år vært en av juniorenes største pionerer. Det meget populære
gamet ”Stein’s 5-kamp” var hans oppfinnelse,
og spilles ofte på søndager som en spennende
slutt på juniorhelgene.
Håkon har fulgt med sin far på juniortreffene
nesten fra han lærte å gå! I alle fall fra han var
4-5 år! Nå er han 14 år og en ivrig dartsspiller
med gode muligheter foran seg.
Takk Stein! Stå på Håkon!
Anne

1. DE GLADE AMATØRER 4 poeng
(8 – 4) Inita Bite, Therese Marthinsen,
Eva Marie Hammarbäck, Mia Iren
Wattum
2. SANDEFJORD 2 poeng
(6 – 6) Lise Gro Finnestad, Nina Holm
Johnsen, Jeanette Alviniussen,
Marianne Halvorsen
3. OSLO DT 0 poeng
(4 – 8) Hege Marita Løkken, Kari
Malmstrøm, Gunn Kristiansen,
Ane Sørlund
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NORGESSERIEFINALE 2014

Wilhelm Tell DC

Oslo Dartsteam

Golden Lion DC

Prommens piler

Som alltid når vi har arrangert Norgesseriefinalen i
Porsgrunn, så var det strålende flott og varmt vær.
Jeg har bare godt å si
om turneringen, og de
som var med. Fair Play
og reglene ble fulgt
og jeg synes det var
en fin turnering å
arrangere. Litt dårlig oppmøte spesielt på damesiden
med bare
3 lag.
På herresiden var det
7 lag som stilte til start.
Man spiller
alle mot alle og
kårer en vinner
ut i fra dette.
Det var
mange spennende kamper –
og spesielt mot
slutten når alt
begynner å bli
litt mer spennende i forhold til sluttresultatene. Takker alle for en
flott turnering!

1. OSLO DT 6 poeng
(39 – 15) aThor Helmer Johansen, JacquesLangston, Vidar Søderlind,
Øyvind Aasland, Leif Inge Oen, Runar Gundersen
2. WILLHELM TELL 5 poeng
(39 – 15) Jan Inge Arnesen, Svein Arne Hjelmeland, Stein Erik Myre,
Roy Arne Albrigtsen, Walter Olav Lau, Jan Martin Robertsen,
Robin Lundemo Eidet, Vidar Andreas Nilsen
3. GOLDEN LION 4 poeng
(35 – 19) Frank Ulseth, Per Anisdahl, Børre Borgan, Steffen Anisdahl,
Roar Ormåsen, Gunnar Røine
Tekst og foto: Lisbeth Hauen

Ålgård DC

Årdal DC

De glade amatører
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To seire til Madelen og Thor Erik
Som vanlig var det svært
hyggelig å komme til Grua.
Litt kjølig, både inne og ute,
men alle kom helskinna
gjennom helgen. Det ble 19
deltagere denne gangen; 10
jenter og 9 gutter.
Tekst: Leif Inge Oen
Bilder: Lisbeth Hauen
Spillingen kom veldig kjapt igang, og
jentene klarte og avslutte sin dobbelturnering allerede på fredag ettermiddag. Iselin og Madelen tok seieren.
Mens gutta spilte sine siste cupkamper på lørdag formiddag, valgte jentene å trene på cricket. Ivrige juniorer
kan man si. Vinnerne av guttas dobbel
ble til slutt Thor Erik og Mats.
Etter lunsj på lørdag kom singelturneringen i gang, og det har blitt imponerende mye bra spilling i juniorgruppa. Moro å se at alle bare blir bedre og
bedre. Det ble innimellom spilt svært
spennende kamper som var morsomme å se på. Til slutt ble det Madelen og Thor Erik som sto igjen som
vinnere.
Etter middag gikk som vanlig juniorene igang med den berømte pysjcupen som gjør at vi voksne også får lov
å leke oss litt. Her ble det til slutt Tore
og Leif Inge som dro det lengste strået.
Steins 5-kamp
Som vanlig møtte Stein Helling opp på
søndag etter frokost og arrangerte
Steins 5-kamp. Her ble det spennende
når Thor Erik til slutt misset rekorden
på 217 med å ende opp med 213 poeng. Bra jobbet. Dermed var det tid for
premieutdeling og avreise.
Takk
Må rette en en liten spesiell takk til damene fra Fredrikstad som frivillig tok
seg av kjøkkentjenesten for å hjelpe til
med arrangementet. Tusen takk skal
dere ha.
Takker alle for en vellykket helg, så
får vi håpe på litt flere deltagere neste
gang. Kan anbefalesLeif Inge, OØDK

Seier til Thor Erik (bak), mens Simon
kjempet seg til en 2. plass, 12 år gammel.

Iselin (t.v.) måtte vike for Madelen denne
gangen.
Madelen F. Fredriksen (venstre) og Iselin
Hauen (høyre). 1. og 2. plass i singel. De
vant også double sammen under
JUNIORTREFF 3 i Grimstad.

Thor Erik Oen (venstre) og Ole Christian
Handelsby (høyre). 1. og 2. plass i singel
under JUNIORTREFF 3 i Grimstad
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Madelen & Thor Erik suverene – igjen!
Begge to med 4-1 seire i finalen
Da var det atter en gang
klart for Junior treff i Grimstad, 13.-15. juni. 16 håpefulle «små» + ledere og arrangører inntar lokalene til
Grimstad DC for årets tredje
treff. Etter at alle har fått
seg litt mat er det klart for
pulje spill i par. Tre jente
par og fem par i åpen klasse. Innimellom all spilling
ble det også tid til å spise,
og vi takker Nina Verås for
all hjelp med mat og servering. Du er bare enestående
Nina!
Tekst: Siv Midtbø
Bilder: Lisbeth Hauen
I jenteklassen ble Madelen og Iselin puljevinnere og med det klare for finale.
Elena / Charlotte og Mina Iselin / Mina
spilte semifinale for å avgjøre hvem
som skulle få den siste finaleplassen.
Denne kampen var det Elena og Charlotte som gikk seirende ut av. Siden pulje i åpen klasse ikke var ferdig, spilte
jentene like godt finalen også. Mye godt
spill fra alle fire finalistene! Med en
utrolig god og stabil dobbelkasting vant
Madelen og Iselin 4-0. Høyeste utgang
hadde Iselin 99 poeng – enkel 19, dobbel 20, dobbel 20!
Åpen klasse: Med mange tette og gode
kamper i puljespillet, så man tidlig at
dette kom til å bli veldig spennende. Det
endte tilslutt med at ett par hadde 3 seire, tre par hadde to seire og ett par hadde en seier. Så plasseringene fra 2-4 i
puljen ble avgjort på leg-differanse.
Timene går fort når man har det gøy
og klokka gikk fort. Så etter at pulje spillet i åpen klasse var ferdig var det tid for
kveldsmat. Så litt prat og kos før vi sier
god natt.
tter en rolig natt vekkes store og små
klar for en ny dag med mye darts!
Men først er det frokost – ”uten mat og
drikke duger helten ikke!”

E

Dagen starter med cup spill par åpen
klasse. Det spilles først en «eliminerings»-kamp mellom Simon/Emilie og

Hele gjengen som var samlet til treff 3 i Grimstad.
Nikolai/Markus om den siste semifinale
plassen. Denne kampen vinner Nikolai
og Markus 3-2. Begge semifinalene ender med 3-1 seier Torstein og Tore
vinner over Nikolai og Markus. Thor
Erik og Mats vinner over Ole Christian
og Håkon. Etter en godt spilt finale, står
Thor Erik og Mats som vinnere i åpen
klasse. Høyeste utgang hadde Nikolai
med 118 poeng. Raskeste leg som ble
notert 2x24 piler, Thor Erik og Mats.
Nå en liten pust i bakken før det er i
gang med puljespillet i single.
Gutter: Med 9 gutter til start blir det en
pulje med 4 og en pulje med 5 spillere.
Nok en gang blir det mange tette og
gode kamper og i 5-mannspuljen blir
det avgjort på leg differanse hvem som
er puljevinner. Det samme gjelder 3. og
4. plass. Med 9 spillere må det spilles en
elimineringskamp om den siste kvartfinale plassen. I denne kampen møtes
Mats og Nikolai og vinneren av kampen
blir Nikolai. Kvartfinalene blir da Thor
Erik-Håkon 3-2, Markus-Torstein 3-2,
Tore-Simon 1-3 og Nikolai-Ole Christian
1-3.
I semifinalene vinner Thor Erik 3-1
over Markus (godt jobbet Markus. 3.-4.
plass på ditt første junior treff er bra),
Ole Christian vinner 3-1 over Simon.
I finalen er det Thor Erik som er sterkest og vinner den 4-1. Han også hadde
raskeste leg på 18 piler
Jenter: Med 6 jenter til start i singel ble
det 2 puljer med 3 spillere. Iselin og Ma-

delen vinner begge sine puljer og er
klare for semifinale. Da er det klart for
to kvartfinaler. Her møtes Emilie og
Charlotte (2-3), Elena og Mina Iselin (31) dette gir følgende semifinaler, IselinCharlotte (3-1) og Madelen-Elena (3-0).
Da er det klart for finale mellom Iselin
og Madelen. Denne vinner Madelen 41. Det er ikke notert raskeste leg / høyeste utgang som er notert er Iselin med
86 poeng.
Gratulerer alle med flotte resultater!
Det ble tid til litt moroturneringer
også der de voksne fikk være med.
1-9: Her var det Terje som vant over
Thor Erik
Pysj cup: Her vant Thor Erik og Ove
Andreas Eriksen Lislevand. Dette var
Ove Andreas første turnering! De slo Simon og Elena i finalen.
Før avreise søndag ble det spilt Mikke
Mus og her var det Thor Erik som vant
atter en gang etter å ha slått Charlotte i
finalen.
Vi i Grimstad DC takker alle deltakere
og reiseledere for en koselig helg. Vi ønsker Juniorlandslaget lykke til i Østerrike!
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Thor Helmer tilbake på toppen igjen!
Rachna vant suverent nok en gang!
Det var fredag og sola skinte
på himmelen, alt var på
plass for at vi skulle få ei
flott helg i Kristiansand.
Willhelm Tell's Darts Club
ønsket alle og enhver velkommen. Det var Norsk
Winmau/Cricket og NM
Kretslag som stod for tur.
Tekst/bilder: Elisabeth Eidet
Fredagen startet med velkomstcup
hvor hele 32 var med. Det var masse
bra spill allerede. Christian ”Josse” Johansen hadde utganger på 121 og 160,
og Josse med makker og Olav Aase
med makker hadde begge 15-pilers
leg. Vinnere denne gangen ble Geir
Alvheim/Walter Lau med Gunn Eik/
Eiler Egholm på andreplass.

NORSK WINMAU
Lørdagen kom og det var god stemning
i lokalet. De aller fleste smilte og var
kjempeklare for å sette i gang med
årets Norsk Winmau. Det var hele 64
herrer og 19 damer som stilte til start i
år.
Det ble mye bra spill i løpet av da-

gen. Vi hopper rett til semifinalene
hos herrene som gikk slik: Rune David
vant over Bjørn Helge Rostad 2-0 (2-0,
2-1). Rune hadde snitt på 26,45 og
Bjørn Helge 23,42. Thor Helmer Johansen møtte Øyvind Aasland i den
andre semien, hvor Thor Helmer vant
2-1 (2-0, 1-2, 3-1). Thor Helmer hadde
snitt på 23,16 og Øyvind snitt på
23,17. Finalen ble oppgjør mellom
Rune og Thor Helmer, der Thor Helmer vant overlegent 2-0 (2-0, 2-0).
Thor Helmer hadde meget bra snitt på
25,37 mot Runes 23,79, som slettes
ikke var dårlig heller!
DAMER
Den ene semifinalen mellom Rachna
David og Inita Bite gikk slik. Inita
kjempet det hun kunne, men Rachna
vant 4-2 til slutt med pilsnitt på 21,86
mot Initas 18,66. Den andre semien
mellom Elin Aasestrand og Lill Taraldsen ble også en 4-2 kamp, vunnet av
Lill med 18,94 i snitt mot Elins litt
bedre snitt på 19,22. Det ble Rachna
og Lill som møttes i finalen og Rachna
vant overlegent 4-0. Rachna oppnådde
21,54 i snitt og Lill 15,95. Vi vet at Lill
kan bedre!
Raskeste leg notert: Rachna David og
Henrik Halsvik 13 piler.

Rachna David og Thor Helmer

Rachna og Walter var best i Cricket
Stemninga var fremdeles upåklagelig
og alle var klare for å starte på en ny
turnering. Det ble 63 herrer og 19 damer som deltok. Dessverre finnes det
ikke detaljer fra spillingen i cricket,
vi vet kun at sluttspillet gikk slik: Semifinaler: Rune David mot Robert
Hansen og Vegard Elvevoll mot Walter Lau. Det ble Walter og Rune som
sikret seg finaleplass. Finalen mellom
Rune og Walter var visst en bra
kamp, men vi ”har dessverre ingen
resultater!”skriver vertsklubben! Det
har skjedd andre før, og det er bra
det som ble sendt til redaksjonen!
Neste gang blir det bra! Det som er
klart er at Walter vant finalen.

DAMER
Rachna David vant den ene
semifinalen over Iselin
Hauen, og Inita Bite slo
Lisbeth Hauen i den andre. Navnet ”Hauen” er
godt kjent som en
”dartsfamilie”! Finalen
ble spilt mellom Rachna og Inita, hvor Rachna vant. Dessverre ble
det lite med detaljer å
komme med også fra damenes cricketturnering.
Rachna vant sin andre finale samme dag. Først vant hun
Winmau over Lill Taraldsen, og deretter cricket over Inita Bite. Godt gjort!
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Oslo/Østlandet Dartskrets vant
NM Kretslag for 6. gang på rad!

Nr.1 Oslo / Østlandet Dartskrets: Fra venstre bak: Stig Jarle Knudsen, Øyvind Aasland, Jacques Langston, Rune David. Foran fra v.Rachna David, Inita Bite

Søndag var det klart for NM Kretslag.
En meget populært øvelse som skaper
mye spenning.Det var i år 12 lag som
stilte til start. .Det ble spilt mange
gode kamper gjennom dagen. I år,
som mange ganger tidligere, var det
ikke store endringer i toppen av resultatlista. Atter en gang var det Oslo/
Østlandet som tok seieren med seg
hjem, etter at de rett og slett knuste
Møre og Romsdal i finalen. Makan til
spill. Det var Agder 2 og Telemark/
Vestfold 1 som måtte spille om 3. plassen, og det var sistnevnte som dro det
lengste strået relativt greit.
Den beste noteringen for dagen var
Walter Laus utgang på 160 mot Thor
Helmer Johansen. Walters beste leg
var på 15 piler. På damesiden kastet
Rachna David 122-utgang mot Elin
Aasestrand.
i vil i samme anledning få takke
ALLE deltakerne som tok turen
til Kristiansand denne helga. Må si
det var en helt fantastisk gjeng vi hadde på besøk! Faktisk så kan jeg si at
det ikke var noe å sette fingeren på.
Tommel opp for det! Alle regler ble
overholdt og det var kjempeharmonisk gjennom hele helga. Når det er
sånn – så er darts GØY! Håper det
blir flere slike turneringer i fremtiden
og at alle var fornøyde etter helga i
Kristiansand!

V

Elisabeth Eidet
WTDC
Nr.2 Møre & Romsdal: Fra venstre: Christian ”Josse” Johansen, Karl Johnny Lervåg,
Elin Aasestrand, Kent Sivertsen, Robert og Erica Hansen.

Roy Tore 10 år som landslagssjef!
Det er ikke ofte en får gleden av å holde på pokalen
til nyskapte Nordiske Mesterer! Det fikk Roy Tore
gleden av i sin aller siste reise som Landslagskaptein, en velfortjent avslutning, takket være Norges
damelag! Her sammen med Kjetil Eikesdal, som var
sammen med laget for første gang.
Anne

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

