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12. & 15. plass til Norge under Europe Cup 2014

NORGESMESTERE FOR JUNIOR 2014:

Thor Erik Oen & Charlotte S. Hansen
sammen med runners-up
Tore Brustad & Elena Andorsen
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Hei alle Dartsvenner.
Jeg lurer på om hele landet er like ”Julebesatt” som oss på Østlandet?
Om mine dartsvenner fra Hammerfest til Kristiansand også kun har én
tanke i hodet ... ”Hva skal vi kjøpe til jul?”... om det er presanger til
flest mulig – eller noe godt til selve julaften? En hektisk tid, og endelig
på julaften synker freden ned på alle, store og små! Nå skal vi kose oss
med alt det som vi kjøpte!
Jeg ble lei meg da jeg fikk vite fra Bjørn Tonhaugen at han hadde bestemt seg for å si fra seg sin plass i redaksjonen. Bjørn har bidratt i ca.
20 år og han jobbet hovedsakelig som korrekturleser. Det er klart at
engelsken min (Anne) kryper inn i teksten nå og da, noe som Bjørn har
vært flink til å rette opp i. Tusen takk Bjørn for mye hjelp og moro helt
fra NDF ble stiftet i 1982. Det er mye å mimre om...
Da jeg plutselig sto alene med "daRts" og mitt språkproblem, har alle
i NDF vært superheldig med at Arild Hoff tilbød seg å hjelpe til på en
midlertidig basis, til og med en ekstra stor utgave av bladet på 28 sider.
Til neste år får vi revurdere situasjonen og finne en fast løsning. Mange
takk Arild, for din reddende hånd. Den har vært god å ha.
2014 har vært et utrolig bra darts-år med mange spennende openturneringer,
NM'er, NC'er og andre nasjonale turneringer. I tillegg kommer alle dere som
har spilt utenlands, både for å representere Norge i Europe Cup og Nordic
Invitational, og dere som har reist på frivillig basis fordi dere er glad i sporten vår. Det har vært mange bra resultater, noe som det kan leses om i denne utgaven av bladet. Våre juniorer har også hatt ett kjempefint år. Det er alltid leit å måtte ta avskjed med de ”små” som plutselig, over natten blir ”store”. Lykke til med deres nye utfordringer i seniorklassen. HUSK ALLE SAMMEN – vi trenger ”påfyll” av ivrige unge spillere SÅ SNART SOM MULIG!
Vi ønsker vår nye Forbundskaptein Kjetil Eikesdal lykke til videre, og takker for alle tilbakemeldinger, bilder osv. som har strømmet inn til redaksjonen. Takk til ALLE som har vært flinke til å sende stoff til "daRts" i år!
Det har vært sååå moro å holde på med bladet pga. dere. ”Josse” må også
nevnes. Han er ”rå” når det gjelder dette! Jeg (vi) er uendelig takknemlige.
Det er kun en glede å styre med bladet når så mange hjelper til.
Innkjøp er ferdig, steken står i ovnen og roen har nå lagt seg ned over
alle hjem. Tiden er inne til å ønske alle dartsvenner en
RIKTIG GOD JUL & GODT NYTT ÅR!
Vi ønsker at 2015 blir et kjempefint år for alle våre spillere, med mange
fine resultater, både hjemme og ute!
Med hilsener fra redaksjonen i daRts

daRts takker alle som har bidratt
med stoff, bilder og innspill i 2014.
God Jul og Godt Nytt År til alle lesere!
Anne Hoff, Redaktør
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Nytt fra
KING GEORGE DC
Kjære Dartere!
Ja, så nærmere julen seg, og
med det, dessverre stenging
av Two Dogs Pub. Etter
mange, mange hyggelige
klubbkvelder må vi nå flytte
på oss, og King George DC
må finne på noe nytt.
Vi har valgt å ha våre spillekvelder hos Nilsen Spiseri.
Dette høres vel bra ut? Da
kan dere komme rett fra jobb
og spise en god middag før
dere tusler ned trappene for
en hyggelig dartskveld hos
oss!
Klubbkveldene blir som
vanlig på mandager.
Registering:18.15- 18.45, og
spillestart kl. 19.00.
Alle er velkomne.
Vi vil med dette ønske alle
dartsspillere, med familier
en Riktig God Jul & et Godt
Nyttår!
MVH fra alle i KGDC!

Kontakt: Anita Hoff;
tlf. 46 41 43 92
Adresse: Nilsen Spiseri,
Tollbugata 8A, 0152 Oslo
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Presidenten har ordet
Nok et dartsår er snart historie! Alle de ”store” turneringene er unnagjort og mange nye
vinnere er kåret! Hvor blir tiden av? Virker
som den går fortere og fortere til
eldre en blir!
ørst av alt vil jeg rette
en STOR TAKK til
Bjørn Tonhaugen. Han
har i mange, mange år
vært med i redaksjonen av daRts, men har
nå valgt å trekke seg.
For de som ikke kjenner
Bjørn Tonhaugen, Han
har innehatt alle verv en
kan ha i NDF og han har gjort
en formidabel jobb i alle. Han var
den første som fikk tildelt Bronsepilen i
1985 og var også den første som fikk tildelt
Gullpilen i 2002. Kunne skrevet en hel bok
om alt han gjort for NDF, men det får bli en
annen gang: Tusen takk for en kjempeinnsats! Håper du snart ”stikker innom” igjen!

F

i har hatt mange forskjellige vinnere
gjennom året, men nå vet vi hvem som
er de beste sammenlagt i 2014. Det er første
gang i historien at et søskenpar har vunnet
sammenlagt både i single og par både i
dame og herreklassen! GRATULERER SÅ
MYE både til RACHNA og RUNE DAVID!
Også masse GRATULASJONER til juniorene
våre Thor Erik Oen og Charlotte Støre Hansen som vinnere i single og til Tore Aronsen
Brustad og Iselin Hauen som vinnere i par!
Veldig godt jobba hele gjengen! Ønsker dere
alle fortsatt framgang i 2015!

V

ye har også skjedd siden forrige nummer gikk i trykken! EM-junior , EMsenior, NM par, parmix, trippelmix etc. For
ikke å glemme noen sier jeg bare godt jobba
og gratulerer til alle som har vært med på
landslagene og til alle vinnerne i høst!

M

n lei ting jeg er nødt til å ta opp er hvordan noen behandler andre på sosiale
medier! Den hetsen som har vært mot NDF
og styret fra enkelte der, kan ikke tolereres.
Det er helt uakseptabelt at slikt skal forekomme! Styret gjør det som blir pålagt dem
på forbundstinget! Og husk en veldig viktig
ting: Alle gjør denne jobben på fritiden! Ingen har dette som betalt jobb. Alle sammen
har full jobb utenom det å sitte i NDF styre!

E

n annen ting jeg også vil ta tak i er at
mange av medlemmene blir sure når det
ikke passer for styremedlemmene å svare på
telefonen når de er på jobb. Ikke alle har anledning til å ta ”private” telefoner når de er
på jobb. Dette må respekteres. Ta heller kon-

E

takt etter arbeidstid! De alle fleste av dere
gjør det, men det er unntakene som ødelegger!
Så er det dette med å sende ting til riktig adresse! Nå har alle i styret fått
darts.no-adresser, så det bør
være enkelt for alle! Men vi
opplever stadig at mange
bare sender ting av gammel
vane til dem som de tror har
ansvaret.
På hjemmesidene til NDF
er det hele tiden oppdatert
hvem som har ansvar for hva.
Gjør det, så blir ting riktig! Det
er også veldig viktig at klubbene
og kretsene sender inn rapportskjema til forbundet v. medlemsregisteret
slik at vi har riktig adresse når vi skal sende
ut info! Medlemsregisteret har hatt store
problemer når giroene for medlemskontingenten skal sendes ut. Altfor mange kommer
i retur pga feil adresser.
n ting som jeg også må ta opp er dette
med barn på turneringer! For mange av
spillerne er det svært forstyrrende at små
barn ”går på selvstyr” på turneringene våre!
Det er fullt lov for juniorspillere å delta på
seniorturneringer, men da med en voksen
ansvarlig person sammen med dem. Dette
må da også gjelde for små barn! Foreldre
som tar med seg små barn på turneringer
må passe på dem, slik at de ikke springer
rundt og forstyrrer spillerne! Det er også en
selvfølge at i alle fall en av foreldrene holder
seg edru og passer på! Det lureste er vel ellers å ha barnevakt for barna hjemme når en
skal på dartturnering?Terminlisten for 2015
er sendt ut. Ikke alle som hadde søkt om
turneringer har fått noe tildelt, men vi mener at vi har fått fordelt turneringene godt
rundt om i landet. Fordi kalenderen er helt
fullpakket så er det ikke nok turneringer til
at alle kan bli arrangører. Men det er fortsatt
noen turneringer som er uten søkere. Send
inn søknad dersom en av disse er mulig å
arrangere hos dere!

E

Det ble visst mye klaging, men det er godt
ment. Alle får det enklere dersom vi alle
husker de små tingene som gjør den store
forskjellen!
il slutt vil jeg bare takke alle for i år og
ønske alle en VELSIGNET JULEHELG
og ET RIKTIG GODT NYTT DARTSÅR i
2015!

T

Dartshilsen fra
Åslaug
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Vellykket mesterskap med verdige vinnere
5. september var tiden inne
for årets besøk til Tønsberg
og Klubben Hotel, hvor NM
i Par, Parmix og Trippelmix
skulle spilles. Alltid litt ekstra spenning på søndag foran Klubben Open, en turnering der premiene er
sponset av hotellet. Hyggelig
å treffe ”darts-venner” fra
hele landet, og også å bli ønsket en hjertelig og varm
velkommen av staben på
hotellet, der det er mange
som har kjent darts og ”dartere” i flere år.

Børre & Frank
”over the moon”!

Runners-up Rune David
& Audar Solberg!

Tekst: Anne Hoff
Fotos: Rachna David
På fredag kveld møttes det 54 ildsjeler
til dyst i helgens første møte på oche’n.
Mye moro og tildels meget godt spill.
Konsentrasjon er ikke alltid på topp på
fredag, og for mange hadde dagen vært
lang med lange reiser og masse dartsvenner som man må hilse på.
Ikke uventet fantes det flere kjente
navn øverst på listen. Vegar Elvevoll /
Svein Arvid Nygård, begge LH, vant finalen over Christian Hanstad, 9 darts /
Rune David, PZ. Stig Jarle Knudsen,
LH / Karin Mikalsen, KH og Odd Jacobsen, PP / Therese Martinsen, DGA
var å finne på delt 3. plass.

PAR HERRER, 51 PAR

Kjempe bragd!
Golden Lion’s Frank Ulseth
& Børre Borgan best!
Det ble spilt mange spennende kamper, og til slutt ble det også en del
uventede resultater!
51 par var delt i 8 puljer. Allerede i
pulje 1 oppstod det en aldri så liten
overraskelse! Vår tidligere forbundskaptein Roy Tore Christensen, SF,
sammen med Daniel Andersson, SF,
slo årets EM landslagsspillere Stig Jarle Knudsen / Vegar Elvevoll, LH. Tredjeseedete Robert Wagner / Walter Lau
tapte sin første kamp for Kenneth Sodstad / Oddmund Kolpus, ME. Likedan

tapte Jacques
Langston
/
Øyvind Aasland, ODT,
sin
første
kamp for Piotr Krol / Jan
Eirik Aslaksen, NØ.
Plutselig
åpnet det seg
flere nye muligheter med tanke på
sluttresultatene!
I kvartfinalen tapte Roy Tore Christensen / Daniel Andersson, SF, for
Frank Ulseth / Børre Borgan, GL., og
Marco Scharin / Kenneth Svardal, STv,
vant over Vidar Søderlind / Thor Helmer Johansen, SF / ODT. De to siste
kampene vant Mikael Lindstrøm / Frode Ulveraker, ØS / ÅL, over og Geir
Alvheim / Jørn Danielsen, PS, og Rune
David / Audar Solberg, PLZ, vant over
Odd Jacobsen / Bjørn Helge Rostad,
PRP.
essverre vet vi lite om semifinalene mellom Frank / Børre & Marco / Kenneth eller Rune / Audar & Mikael / Frode. Det var et ganske formidabelt par som Frank og Børre møtte i
finalen, nemlig Runar David og Audar
Solberg. Golden Lion gutter og jenter
er kjente for og aldri gi opp, og det
gjorde heller ikke Børre og Frank. Første leg gikk til Rune / Audar. Så våknet
Børre / Frank og plutselig ledet de 3-1

D

med leg på
21, 19 og 25
piler. Rune /
Audar gjorde
forsøk å redde seg med å
sikre
seg
kampens
raskeste leg
på 16 piler /
utg.61 / score 3-2. ”Nå eller aldri” tenkte Børre /
Frank og klinte til med leg på 21 piler /
utg.40 – score 4-2! De var så glad, så
glad og kunne nesten ikke tror på at de
var blitt Norgesmestere i herrepar
2014! Pilsnitt for Børre / Frank 23.12
og Rune / Audar 21.37.

PAR DAMER, 22 PAR

Favorittene til topps!
Hvem andre enn Rachna
David & Marta Piotr?
4 puljer men dessverre ingen notater
om høye utganger, raske leg osv. Vi
gikk sikkert glipp av flere ”stjernekast"! En tanke til fremtiden?
Rachna David / Marta Krol, PZ / NØ
hadde full kontrol i sin pulje og gikk
videre til semifinalen etter å ha vunnet
først over Hege Løkken / Kari Malstrøm, ODT/Yorker, og så kvartfinalen
over Arnhild Larsen / Lisbeth Hauen,
X n. 3 kvartfinaler igjen: Therese Mar-
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Racha og Marta bekrefter
at de er Norges beste
damepar.

thinsen / Inite Bite, DGA, vant over
Randi Krohn / Charlotte Støre Hansen,
GL / X n; Ramona Eriksen / Madelen
Føreid Fredriksen, GL/GR og Elin Aasestrand / Tove Verket, ÅL / HD slo
hhv. Monica Martinsen / Birgitte Juler,
GL/ME, og Cynthia Munezero / Mona
Smith Cawley, AM / GR.
Rachna / Marta vant sin semifinale
over Inita / Therese, og Elin / Tove
måtte vike for Madelen / Ramona.
Finalen ble derfor ett oppgjør mellom
Rachna / Marta og Madelen / Ramona.
Førstnevnte viste sin overlegenhet da
de slo det unge og spennende paret
Madelen / Ramona 4-1. De sikret seg
en 2-0 ledelse som Madelen / Ramona
rettet raskt opp til 2-1, og kampen så
spennende ut! Men da var det slutt for
deres vedkommende. Rachna og Marta vant leg 4 og 5, og med score på 4-1
var de blitt årets norgesmestere i damepar. Godt gjort! Slik gikk kampen:
Leg på 29, 22, 26 og 21 piler og pilsnitt
på 20.34

PARMIX, 56 PAR

Monica Martinsen & Jacques Langston kjempefornøyde med seier over Inita Bite & Vegar Elvevoll!
Her var det mange som hadde satt sine
penger på femteseedete Ramona Eriksen / ”Josse ” Christian Johansen, GL /
LV. Det hadde vært til ingen nytte da
paret fikk spilt kun én kamp, slått av

Ramona Eriksen & Madelen F. Fredriksen nr. 2.

Ane Sørlund / Vidar Søderlind, SF, som
spilte seg til semifinalen.
Hvert år (nesten), stiller Arnhild og
Arild Larsen, X n, til start, og i år måtte de bøye seg for selve årets mestere
Monica / Jacques, allerede i den første
kampen. Paret spilte sin aller første
parmix sammen tidlig i 90-årene! De
har deltatt mangfoldige ganger siden,
og forhåpentlig fortsetter de i mange
år fremover! Høyeste noterte utgang i
puljespillet var 152 til Thor Erik Oen /
Vilde Kjeldsrud, DK.. Piotr og Marta
Krol sto for raskeste leg på 15 piler.
et ble mange spennende kamper i
løpet av dagen! Fjorårets mestere
Therese Martinsen / Daniel Andersson, DGA / SF ble stoppet i 8-delsfina-

D

En glad Jacques takker
sin makker for innsatsen
med en kyss!

len av Tove Verket / Cor Dekker, HD /
YO., som selv ble satt utenfor i semien
av vinnerne Jacques / Monica. I kvartfinalen vant Monica / Jacques over
Ane Sørlund / Vidar Søderlind, SF; Inita Bite / Vegar Elvevoll slo Åslaug
Ekren / Thor Helmer Johansen, mens
Tove Verket / Cor Dekker, HL / YO slo
Marianne Halvorsen / Øyvind Aasland, SF /ODT og Rachna og Rune David slo ut Nøtterøys Marta Krol / Piotr
Krol. Semifinalene? Dårlig med opplysninger. Alt vi er sikker på er at Jacques / Monica og Inita / Vegar slo ut
hhv. Tove / Cor og Rachna / Rune.
å ble det Jacques Langston / Monica
Martinsen mot Vegar Elvevoll / Inita Bite i finalen. Kampen kunne ha
gått begge veier helt til siste pil var
kastet. Vegar / Inita tok første leg, deretter sikret Jacques / Monica seg en 21 ledelse. Vegar / Inita gav seg ikke og
utlignet til 2-2! Så smalt Jacques / Monica til med kampens raskeste leg og
høyeste utgang, 17 piler / 56p. De ledet 3-2! Spennende – men Jacques /

S
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Monica var i gang og sikret
seg siste leg på 26 piler! ”Seieren er vår...” hørtes i bakgrunnen! Igjen fikk vi alle
gleden av å dele Jacques’s
enorme vinnerglede!

...og Vegar får trøst av
Inita for tapt finale!

TRIPPELMIX, 42 LAG

Christian Johansen,
Ramona Eriksen &
Runar Gundersen
veldig tilfreds med
førsteplassen!
Mye bra spill og underholdende kamper. Dette er bestandig en populær avslutning på en lang dartshelg!
Dessverre finnes det kun detaljer fra
finalen. I korthet spilte laget Ramona
Eriksen / Christian ”Josse” Johansen /
Runar Gundersen godt hele veien og
ble mer og mer selvsikre etterhvert som
hodene falt! Den store prøvelsen var
til slutt da de stod ovenfor det ”legendariske” laget Hege Løkken / Vegar Elvevoll / Stig Jarle Knudsen, ODT / LH,
i finalen. De har spilt Trippelmix sammen siden 2008 og vunnet 4 ganger!
Ramona / Josse / Runar slo Reidun
Bakke / Ken R. Adolfsen / Rune Heggland, KO / WT, i semien, og i kvartfinalen var det Elin Aasestrand / Karl J.
Lervåg / Jon E: Rosvoll, ÅL / Smøla DC
som måtte nøye seg med kvartfinaleplass etter møte med Ramona / Josse /
Rune.
Laget Hege / Vegar / Stig Jarle vant
over Elisabeth Eidet / Walter Lau / Ro-

bert Wagner, WT / AR i semifinalen og
Wilfrid Kasin / Ronny Kasin / Jostein
Oldret, AM / NI, i kvarten. Dermed
var de i finalen atter en gang, men

Uventet, men ikke desto mindre gledelig da «Josse», Ramona og Runar gikk helt til
topps i Trippelmix.

Trekning X’n Dart Club’s
Gevinster: Kontakt Lisbeth
boklotteri 2014 Hauen tlf. 45 61 88 95
Ekte saueskinn
Kaffe til 6 pers – PP
Ekte saueskinn

denne gangen måtte de nøye seg med
andreplass bak Ramona / Josse / Runar
til slutt!
Slik gikk finalen: Ramona / Christian / Runar raste avsted og ledet plutselig 3-0, kun ETT leg fra seier! Leg på
20, 23, og 18 piler og restscore på bla.
164 og 186 for det andre laget. Nok var
nok og like plutselig jevnet Hege / Vegar / Stig Jarle scoret til 2-3 med 22 og
17 piler. Spenningen steg blandt tilskuerne! Etter 18 piler i 6. leg sto begge
lag på utgang! Ramona / Josse / Runar
”to throw first"! De benyttet anledningen og avsluttet leg og game på 18
piler, og med 60 outshot og 4-2 resultat
kunne de begynne å feire sin ny tittel!
BRA!

Anita Castro, Sandefjord
Torstein G.Lyseng, Dokka
Ronny Kasin, Kristiansand

Ellers ble andre gevinster vunnet av:
Trine Eliseussen, Porsgrunn • Unni Bakkan, Verdal
Terje Oseth, Lillehammer • Alina Omslandseter, Porsgrunn
Oddlaug Åmellom, Nesbyen • Mathilde, Larvik –
Ole Magnus Majormoen, Nesbyen • Gry Mørkid, Oslo
Odd Jacobsen, Risør • Jacques Langston, Oslo • Kjetil Hansen
Roy Schultz, Årdal • Roy Arne Albrigtsen, Mandal,
Lena Dåpan, Porsgrunn • Hilde Knive, Larvik • Finn Rukke
Siv Midtbø, Grimstad • Elisabeth Haukenes, Porsgrunn
Vi gratulerer alle med gevinstene og takker for støtten

PLUKKET OPP PÅ NETTET
Vi vet at flere nordmenn var med
på turneringen Romanian International Darts Open,uten noen stor
suksess. Inne på BDOs websider
dukket det plutselig opp en stor
overskrift:
”Scott Waites wins RIDO 2014”
Gjett om overraskelsen var stor da
vi plutselig oppdaget et norsk
navn på 13. plass!
Det viste å være Norges nybakte
Landslagskaptein, Kjetil Eikesdal!
Snakk om å sette et godt eksempel! I tillegg var Kjetil to plasser
foran Darryl Fitton!!
Yesss! Det er bare å fortsette
sånn Kjetil.
A.H.
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Jacques Langston & Tamara Schuur
årets enere!
Klubben Open er populær
hvert år. Til tross for en liten nedgang i antall deltakere ifjor, kan vi glede oss
over en forbedring i år! Herrene 81 deltakere (64 i 2013)
og damene 29 deltakere (26
i 2013)! Yesss! Det er bra!

Englands Jacques &
Tamara fra Nederland
erobret 1. plassene i
Klubben Open 2014.

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David og Inita Bite.

HERRER
Det er bestandig bra når de innledende gruppene noterer spesielle bragder på arkene. Denne gangen, kan det
for eksempel fortelles at Walter Lau,
kastet en 144 utgang i sin første kamp,
som han deretter tapte for Piotr Krol.
Jan Erik Laberg hadde en 151 utgang
og Kenneth Svardal 156. Det fantes
sikkert noen raske leg også...?
Etter ett raskt blikk nedover resultatlistene, kan man lure på hvordan
sterke navn som Stig Jarle Knudsen,
Vegar Elvevoll og Henrik Halsvik havnet på en delt 16 plass? Det viste seg å
være hhv. Jacques Langston, Leif Inge
Oen, begge ODT, og Roy Arne Albrigtsen WT som stod for det! Fjorårets
vinner, Steffen Anisdahl, GL var dessverre ikke til stede for å forsvare sin
tittel, og runner-up Robert Wagner,
AR, ble overrumplet av Øyvind Aasland, ODT, i 8.delsfinalen.
vartfinalen mellom Thor Helmer
Johansen og Frank Ulseth må nevnes. Frank vant 3-2 med bl.a et 12-pilers leg og 106-utgang. Ellers i kvarten
tapte Audar Solberg, Piotr Krol og Leif
Inge Oen for hhv. Jacques Langston,
Rune David og Øyvind Aasland. Vi har
fått vite at en meget motivert Jacques
startet kvarten mot Audar med 167 utgang! Semifinalene mellom Jacques &
Øyvind og Rune & Frank trakk mange
tilskuere! Øyvind tapte til slutt 2-4 for
Jacques, og Frank tapte for Rune.
Finalen var et spennende oppgjør
som sluttet 5-4 i Jacques favør!
Vi beklager manglende detaljer om
både semifinalene og finalen.
R.leg: Robert Wagner, 11 piler.
H.utg: Jacques Langston 167p.

K

DAMER
Vinnerne av de innledende puljefinalene (kvartfinalen) ble Rachna David,
PL, som vant 3-1 over Lisbeth Hauen,
X'n, Ramona Eriksen, GL, som slo
Marta Krol, AR, hele 3-0, Elin Aasestrand, ÅL, som vant over Inita Bite,
DGA, og Tamara Schuur, Ned., som
vant siste kvartfinale over Charlotte
Støre Hansen, X'n.
I semifinalene vant Ramona over
Rachna og Tamara over Elin.
Det kan fortelles om en meget spennende finale, takket være dommerarkene som dukket opp! I 1.leg kastet

Ramona kampens eneste 180, men
tapte leget! Deretter sikret hun seg en
2-1 ledelse. Tamara utlignet raskt til 22, og i 5. leg var hun målbevisst og tok
leget på 18 piler med score på 2x140
og 170 underveis! 6. leg ble litt av en
nedgang med hele 29 piler men Tamara traff den ”hatete” D.1 til slutt og tok
seieren! Ramona hadde 12 i rest!
Tamara hadde leg på 16, 20, 18, 29 piler / pilsnitt på 22.57. Ramona leg på
25, 22 piler og 22.57 i snitt.
En bra turnering med mye spenning
og godt spill. Gratulasjoner til Tamara
og Jacques!

Junior-Pentathlon i Porsgrunn 25. oktober 2014
Vi satte i gang en ekstra trening for 10 juniorspillere. (Opprinnelig var det
12, men 2 uteble).
Dette syns jeg er en veldig god trening. Det er også et variert utvalg av
spill og en god måte å se hvordan man spiller over mange kamper. Det blir
litt ekstra å se på i forhold til landslagsuttak for 2015. Vi har jo juniortreff og
NM junior, men vi synes det er greit med en slik ekstra turnering.
Resultater: Funny Games
1. Torstein G Lyseng
104 p.
2. Håkon Helling
96 p.
3. Ole Christian Handelsby
95 p.
4. Simon Ekeberg
78 p.
5. Markus Bjerkan
74 p.
6. Iselin Hauen
70 p.
7. Elena Andorsen
66 p.
8. Thomas Liom
66 p.
9. Charlotte S. Hansen
53 p.
10.Randi Andersson
43 p.

Shanghai:
Simon 23 p.
Klokka-rundt:
Iselin og Torstein 14 p.
Half-it:
Iselin 15 treff og 221 poeng
Elena og Simon satte hver sin 180 i
løpet av turneringen.
Lisbeth
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EUROPE CUP 2014

Norge kan være stolte av laget som
representerte norsk darts i Romania

Det var en meget spent forbundskaptein som reiste til
Bucuresti i Romania og
skulle være sjef for det norske landslaget for aller første gang. Reisen gikk greit.
Noen forsinkelser her og
der, men alle kom fram i
god tid før lagene skulle
presenteres på scenen tirsdag kveld. Laget vårt be-

stod av Robert Hansen, Vegar Elvevoll, Stig Jarle
Knudsen, Henrik Halsvik,
Rachna David, Inita Bite,
Ramona Eriksen, og Elin
Aasestrand.
Tekst: Kjetil Eikesdal
Bilder: Forskjellige
å laget var det noen "nye" spillere
og også noen som kun hadde erfaring fra Nordisk på Island tidligere i

P

år. Disse var veldig spente på hvordan dette skulle arte seg. Men etter å
ha blitt tatt godt imot av vertskapet
og alle de andre landene, så forsvant
nervene veldig fort
nsdagen begynte med lagturnering
for jentene, der vi møte Frankrike,
Sverige og Russland i puljespillet. Det
ble seier over Frankrike og tap mot Sverige. Da var saken klar, vi måtte vinne
mot Russland i siste kamp, men dessverre tapte vi denne kampen på "tiebreak"! 9-8 til Russland!

O
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utta spilte double denne dagen.
Vegar / Robert og Stig Jarle / Henrik vant lett sine første kamper 4-0
mot par fra Jersey og Frankrike. Etterpå fikk derimot Vegar / Robert en leksjon i darts av Skottland og gikk på et
0-4 tap. Det var et fantastisk bra spill
av Skottlands Ross Montgomery / Alan
Souter. Stig Jarle / Henrik fikk motstand fra Englands elite; Scott Waites /
Scott Mitchell! Der ble det 3-4 tap,
men meget godt jobbet gutter! Det ble
bom på double i avgjørende leg, som
vi skulle så gjerne har vunnet, men det
ble ikke denne gang! En kjempeinnsats av Stig Jarle og Henrik.

G

orsdag var det lagturnering for guttene og double for jentene. I puljespillet for lag skulle Norge opp mot
Wales, Bulgaria og Jersey. Vi tapte første kamp mot Wales som gikk hen og
vant hele lag turneringen til slutt, (de
slo England i finalen). De neste kampene vant vi over Bulgaria og Jersey.
Den første kampen i sluttspillet var
mot Nord Irland. Dette ble også en
veldig jevn og knall god kamp av alle
spillerne. Maken til lagkamp har ikke
jeg sett noen gang tidligere! Vi tapte
kampen 9-7, men det var en flott innsats av de norske spillerne.

T

entene våre skulle spille double denne dagen. Elin / Ramona spilte mot
to svenske jenter og tapte første kamp
2-4. Rachna / Inita spilte første kamp
mot Englands toppspillere Lorraine
Winstanley / Deta Hedman, og tapte
0-4.

J

redag var det singleturnering for
alle, fire jenter og fire gutter. De
var veldig sugne på å vise seg frem fra
sin aller beste side. Rachna fikk knalltøff motstand mot Englands Trina Gulliver i første kamp. Rachna spilte vel-

F

dig bra men tapte tilslutt 2-4. Elin spilte også veldig bra denne dagen og vant
tre kamper før det sa stopp mot en
fransk jente. Inita spilte også bra og
vant tre kamper, men tapte tilslutt mot
en jente fra Østerrike. Begge endte til
slutt på 9.-16. plass. Ramona hadde
walk over i første runde og begynte sin
første kamp kl.14:45 på ettermiddagen. Hun spilte som de andre jentene,
veldig bra, og vant også tre kamper og
var dermed i kvartfinalen. Der måtte
hun gi tapt for en fantastisk dyktig
Deta Hedman. Dette var en meget god
dag for de norske jentene som viste
god lagmoral og ved å hjelpe til med å
heie på og støtte sine lagvenninner,
også når de var slått ut av turneringen
eller trengte annet støtte.
utta kom også i gang. Henrik var
en av de første ut og var nok preget av stundens alvor. Han kom ikke i
gang med sin kamp og når han fikk
160-utgang mot seg var løpet over.
Han tapte 4-1 mot en fra Romania. Vegar vant 2 tøffe kamper tidlig på dagen
med 4-3 seiere mot én fra Serbia og én
fra Finland. Deretter ble det stopp mot
Darius Labanauskas fra Litauen der
Vegar tapte 0-4. Stig Jarle vant sin første kamp 4-3 mot en fra Litauen, før
det sa stopp også for han med 0-4 tap
mot Kim Viljanen fra Finland. Robert
hadde walk-over i første kamp og begynte ikke å spille før klokken 14.45.
Han vant først 4-2 mot en ungdom fra
Litauen og viste at dette med erfaring
er viktig i darts. Robert tapte deretter
neste kamp mot en fra Tyskland som
spilte fantastisk god darts. Dermed var
alle ute. Beste plassering i single herrer ble 17-32 plass på Robert og Vegar.
Det var mange fantastisk gode dartspillere her nede, men marginene var
ikke med oss denne gang. Total plassering for jentene ble 12. plass (av 25

land) og guttene fikk 15. plass (av 30
land).
eg vil takke alle spillerne for god
oppførsel og meget god lagmoral.
Dette lover knallbra for tiden fremover, der det kommer enda større turneringer som World Cup neste år. Vi
vil takke Romania for et supert arrangement og en godt gjennomført Europe Cup, og vi må heller ikke glemme
alle de fantastiske supporterne som
var med på denne turen.
TUSEN TAKK for alt dere gjorde for
oss.

J

G

Juniorstjernen Ramona Eriksen ble beste norske damespiller under Europe Cup
2014

WINMAU WORLD MASTERS 2014 VUNNET AV WALES KAPTEIN
MARTIN PHILLIPS OG ANASTASIA DOBROMYSLOVA, RUSSLAND
Fem herrer og to damer dro avsted
til England i oktober for å delta på
årets Winmau World Masters Championship i Hull. Marta Krol og Stian
Lyngfelt kvalifiserte seg som Norgesmestere, mens Rachna David og
Thor Helmer Johansen vant Norsk
Winmau 2014. Bjørn Helge Rostad,
Henrik Halsvik og Rune David kvalifiserte seg også etter plassering i

Norsk Winmau, men dessverre måtte Rune trekker seg pga. arbeid.
Rachna var den i den norske troppen som fortjener mest skryt. Hun
kom til åttendedelsfinalen hvor Englands Lorraine Winstanley, nr. 6 på
BDOs rankingliste, ventet henne.
Det ble uhyre spennende med en
sluttscore på 4-3 i Lorraines favør. Så
nær, så nær, Rachna. Bra spill!

Både Stian og Thor Helmer vant
en kamp hver men tapte den andre.
Stian 1-3 for en fra Nord Irland og
Thor Helmer 2-3 for en sveitser.
Så sluttet atter en bra dartstur med
hygge og velvære deltakere seg i
mellom i tillegg til spillingen. Supportene gjorde sikkert også sitt for at
alt ble trivelig!
A.H.
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NC-4

Elin og Robert jubler for nok en
NC-seier

Langevåg
4.-5..
oktober
tekst og foto:
Christian ”Josse”
Johansen

ROBERT HANSEN &
ELIN AASESTRAND
BEST I NORGESCUP 4
4-5 oktober var det duket
for Norgescup 4. Langevåg
DC var årets arrangør, og
denne helgen gikk arrangementet på Baronen Hotell i
Spjelkavika.
Dessverre var det ikke flere enn 19
herrer og 8 damer påmeldte denne
gangen, noe som ble godt synlig på
velkomstcupen, men vi som var med
hadde det gøy allikevel. Finalistene på
fredagen var Robert Hansen og Lars
Ivan Vegsund som møtte Christian Johansen og Åse Olin Røssevoll. Det
skulle senere vise seg og bli en bra
helg for Robert som i velkomstcupen
tok sin første av totalt tre seire.
Singel herrer: Mange tøffe puljer der
alle de seedete gikk på en smell, og ingen av dem ble puljevinnere. Pulja til
Rune David ble vunnet av Stig Erik
Hjellestad, og Rune tapte deretter første
cupkamp mot Smølaspiller Kent Sivertsen. Pulja til Josse ble vunnet av Jan
Erik Laberg; pulja til Walter Olav Lau,
WT, ble vunnet av Rune Kristoffersen,
og til slutt ble pulja til Robert Hansen
vunnet av Ronny Kasin. Han ble den
eneste som tok skalpen til Robert den
dagen. Robert gikk nemlig hele veien. I
kvarten tapte Stig Erik Hjellestad for
klubbkollega Robert Hansen og Josse
for klubbkollega Rune Kristoffersen.
Jan Erik Laberg måtte se seg slått av
Walter Olav Lau og Ronny Kasin tapte
for Kent Sivertsen. I semien blei Langevågerne for sterke og Robert tok seg av
Walter (Robert hadde tapt de 2 siste mot
Walter, så var det på tide). Rune slo
Kent i den andre semien der Kent hadde
to 14 pilers leg.
å var det duket for rein LDC finale.
Rune gikk hardt ut og ledet 3-1 i en
kamp best av 9. Robert kom sterkt tilbake og tok 4 kjappe leg og vant kampen 5-3. Gratulerer Robert og Rune!

S

Raskeste leg: Robert Hansen 12 piler.
Høyeste utgang: Rune Kristoffersen 98
poeng.
Damer single: Både Elin Aasestrand og
Erika Hansen vant sine puljer. Etter at
kvartfinalene var spilt hadde Gjertrud
Longva, Wilfrid Kasin, Aina Jansen og
Fride Doran tapt for Elin Aasestrand,
Åse Olin Røssevoll, Elen Holmen og
Erika Hansen. I semiene var det Elin
som slo ut Elen og Erika tapte for klubbkollega Åse. I finalen var det igjen Elin
som stod på topp, men Åse var nærmere enn på lenge og det kunne fort
bikka andre veien hadde doblene vært
på Åses side. Gratulerer Elin og Åse!
Raskeste leg: Erika Hansen med 20 piler.
Herrer Dobbel: Åtte herrepar stilte
til start og ble delt i to puljer. Pulje 1
besto av Rune David / Kent Sivertsen,
Stig E. Hjellestad / Rune Kristoffersen,
Jan Erik Laberg / Geir Alvheim og
Kent O. Waagenes / Knut Huseby. I
pulje 2 stilte Robert Hansen / Josse,
Walter Lau / Karl Jonny Lervåg, Ronny
Kasin / Per Modahl og Bjørn Berg /
Roar Skog. Robert / Josse vant pulja etter 3-2 i en tøff puljefinale mot Walter
/ Karl Jonny. I kvartfinalen røyk Kent
O. W / Knut H, Jan Erik / Geir, Rune /
Stig E og Bjørn / Roar mot Robert / Josse, Walter / Karl J, Ronny / Per M og
Rune D / Kent. I semiene var det Robert / Josse som blei for sterke for Ronny / Per og Walter / Karl Jonny slo ut
Rune D / Kent i en jevn kamp.
Finalen skulle vise seg å bli like jevn
som puljefinalen mellom disse parene
og kunne fort ha sluttet annerledes. På
3-2 til Robert / Josse legger sistnevnte
igjen 40 til Robert etter 12 piler. Robert bommet 3 piler og Walter / Karl J
tar legget på 15 piler. Parene må ut i et

siste og avgjørende leg. Robert vinner
Bullkastet men starter med 28-60-25
score. Josse er heldigvis våken og hiver 100-100-140 og går på 32 på første
pil etter at Walter har lagt igjen 36 til
Karl J. Gratulerer Robert / Josse og
Walter / Karl Jonny med en fin finale!
Raskeste leg: 15 piler av Walter / Karl
Jonny og Rune / Kent.
Høyeste utgang: 128 poeng av Kent S.
Damer Dobbel: Kun 3 damepar spilte
først pulje og deretter cup. Elin Aasestrand / Gjertrud Longva slo Åse O
Røssevoll / Erika Hansen i finalen.
Gratulerer til begge par.
Langevåg DC takker alle oppmøtte for
en meget fin dartshelg med mye bra
spill og kameratskap.

Åse Olin Røssevoll greide ikke å tukte
Elin i damenes singlefinale.
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NC-5
Bergen
25.-26...
oktober
tekst/bilder:
Kjetil Eikesdal

RACHNA DAVID &
RUNE DAVID
sikret seg seieren i årets
nest siste NC!
Lørdag 25.oktober var det
klart for NC-5 i Bergen med
totalt 59 herrer og 14 damer
som stilte til start. Det var
en meget fornøyd gjeng i
Kong Oscar DC som skulle
arrangere denne turneringen.

Mikael og Stig Jarle vant herrepar.
En velfortjent seier!
Rachna møte Ramona i finalen atter en
gang i Grimstad - og vant igjen!
Siste gang var under Grimstad Open,
med samme resultat begge gangene, 4-2!

Damer: I den første semifinalen for
damer hadde vi Tamara Schuur, Ned,
som skulle opp mot Rachna David.
Denne kampen vant Rachna 3-1.
I den andre semifinalen spilte Ramona Eriksen mot Madelen Fredriksen, og Ramona vant 3-0. I finalen
hadde Rachna leg på 18, 29, 22 og 23
piler og Ramonas leg var på 16 og 29
piler, så Rachna vant finalen 4-2.
Ramona kastet raskeste leg på 16
piler, og den høyeste utgangen hadde
Tamara med 157.
Herrer: På herresiden ble det disse i
kvartfinalene: Rune David mot Ronny
Kasin, Jostein Oldret mot Karl Johnny
Lervåg, Arild Sæbø mot Daniel Andersson og Stig Jarle Knudsen mot Robert Hansen. Rune vant 3-0 over Ronny, Jostein 3-1 over Karl Johnny, Arild
3-2 over Daniel og Stig Jarle vant 3-2
over Robert.
I semifinalen spilte Rune mot Jostein og vant 4-2. I den andre semifinalen så slo Arild Stig Jarle Knudsen
med 4-0. Finalen ble da mellom Rune
og Arild. Rune vant tilslutt denne finalen mot Arild i en bra kamp som sluttet 5-4. Legene til Rune var på 15, 25,
24, 26 og 19 piler. Arilds leg gikk på
20, 18, 23 og 30 piler.
Høyeste utgang i denne turneringen
hadde Stein Erik Myre med 150, og
raskeste leg gikk til Walter Lau med 13
piler.

Ramona og Madelen slo alle i damepar!

Rune & Arild velfornøyde med første og
annen plassene!
Dobbel: På søndagen stilte det 5 damepar og 24 herrepar. I finalen på damesiden ble det en kamp mellom Elin
Aasestrand / Erika Hansen og Ramona
Eriksen / Madelen Fredriksen. Ramona / Madelen vant tilslutt 4-2.
På herresiden ble det en semifinale
mellom Roy Schultz / Arild Sæbø og
Stig Jarle Knudsen / Mikael Lindstrøm
der Stig Jarle / Mikael vant kampen 30. I den andre semifinalen møttes Karl
Johnny Lervåg / Leif Inge Oen og
Christian Johansen / Robert Hansen.
Vinner av denne kampen ble Karl
Johnny / Leif Inge med 3-2.
I finalen vant Stig Jarle / Mikael 4-2.
Men høydepunktet her var likevel når
Karl Johnny og Leif Inge satte et fantastisk 13 pilers leg.

En stor takk til alle spillerne som kom
på besøk til oss denne helgen. Store
og mange gratulasjoner til vinnerne i
årets NC-5!
Kong Oscar DC
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NC-6
Lillehammer
15.-16...
november
tekst:
Anne Hoff
foto: Rachna
David

Tamara Schuur & Vegar
Elvevoll overlegne enere
i årets siste NC!
Lillehammer i november var vel like
fuktig som resten av Sør-Norge, men
det satte ikke noen demper på 78 ivrige dartsspillere som hadde funnet
veien for å delta i årets siste Norgescup (54 herrer og 24 damer). Velkomstcupen er ikke nevnt, men den
foregikk sikkert som tidligere år.
Takket være Lillehammer DC har
det flommet inn med alle mulige resultater. Det viser seg at av og til er
en god, gammel postkasse til syvende og sist det beste! Kjempeinnsats av Lillehammer!

Tamara & Vegar fornøyde
med ølkrus, konvolutt
med noe ”godt” oppi og
ikke minst for 1. plassen!

Så kom lørdag morgen og helgens alvor, og 78 spillere ventet spent på å få
startet spillingen. Det følger alltid en
del nerver med, til og med de mest rutinerte spillerne kan lide når de skal ut
og spille, til tross for en rolig fremtoning. Noen blir veldig rolige, andre
høylytt og stressede.
HERRER, 16 puljer
Det var godt å finne en del anmerkninger og resultater på dommearkene!
Det er mye spilling i innledende del av
turneringen, og ofte skjer det mye
spennende.
Av 16 puljer var det ca. halvparten
som hadde notert enkeltprestasjoner og
kunne fortelle f.eks. om Robert Wagners
15 pilers leg og 150 utgang. Jon-Erik
Granjord og Håkon Kjørren hadde begge
15 pilers leg og Nils Oddmund Kolpus
hadde 121 utgang. I en gruppe gikk det
på 180’er! Narve Plassen hadde to, mens
Helge Koppang og Karl Jonny Lervåg
hadde en hver. Karl Johnny hadde også
107 og 110 utgang. Det var sikkert
mange flere bragder som kunne nevnes!
32 spillere gikk videre til cup, uten de
store overraskelsene i første runde.
Narve Plassen, LH, slo Robert Wagner,
AR, i 8-delsfinalen, bare for å tape for
Geir Alvheim, PS, i neste runde. Håkon Kjørren, Lom, slo John Ivar Larsen, ØS, i 16-delsfinalen og deretter

Skulle tror det var Rune som vant så glad som han var etter kampen! Men det var Vegar som sto øverst på reultatlisten!

Lillehammers sterke Svein Arvid Nygård i 8-delsfinalen.
Dagens ener, Vegar Elvevoll, LH,
ble for sterk for Håkon i kvartfinalen
som han tilslutt vant 3-2 etter en hard
kamp.
Ellers i kvartfinalen vant Rune David, PLZ, Frank Ulseth, GL, og Øyvind Aasland, ODT, over hhv Geir
Alvheim, PS, Piotr Krol, NØ, og Robert Hansen, LV.

5-3 til Vegar som hadde pilsnitt på
24.40 og leg på 20,18,16, 20 og 21 piler. Alle utganger kan kalles for ”klassiske”: 56, 32,16, 54 og 16. Det viser
hvor god kontroll Vegar har. Rune
klarte ikke helt å ta igjen forspranget
etter en sjokkstart fra Vegar, som raskt
forsynte seg med 3 leg på rappen og ledet 3-0. Rune satt igjen med 116, 160,
76 i restscore i disse legene, noe som
er en sjelden opplevelse.

un fire spennende navn sto igjen i
semifinalen, og her ble det Rune
som vant 4-2 over Frank, og Vegar som
viste sin styrke og slo Øyvind 4-3. Det
var to gode kamper å følge med på.
Finalen ble også en ”thriller” der
det ble Vegar som til slutt kunne løfte
armen og rope ”Yesss”. Resultatet ble

DAMER, 8 puljer
24 damer sto klare til kamp på lørdags
morgen, og det å vinne årets siste NC
var felles mål. Også her fantes det en
del notater på pulje-arkene. Bra!
Tove Verket hadde 17 pilers leg, Tamara Schuur, 19 piler og 15-1 legdifferanse, Monica Martinsen, 120 utgang,

K
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for Rune og Kenneth! Ett kjempe
bragd for Svein Arve og Helge. Grattis!
Det ble notert Henriks og Narves
12 pilers leg og utganger på 124 og 135
for Stig Hjellestad og Svein Nygård.

Lisbeth med et stort smil for annenplassen, til
tross for et realt tap, 0-4, for veltrente Tamara.

Marta Krol, 15-2 i legdifferanse, Iselin
Hauen, 21 piler og 115 utgang, Rachna, 15-2 i legdifferanse, Lisbeth Hauen,
100 utgang og 15-2 i legdifferanse.
kke noe uventet skjedde i den første
runden i cupen, men et par kamper
holdte på å skape ”bølger”.
Inita Bite, DGA, måtte slite til 3-2
for å vinne over junioren Iselin
Hauen, X'n. Erika Hansen, LV, vant 30 over sterke Elin Aasestrand, GO, og
Lisbeth Hauen, X'n slo atter en sterk
junior, Elena Andorsen, X'n, 3-1.
Fire spennende kvartfinaler sto for
tur. Her vant Tamara Schuur over Birgitte Juler og Tove Verket over Marta
Krol, mens Lisbeth Hauen og Erika
Hansen beseiret Inita Bite og Rachna
David.

I

emifinalene viste seg å bli ganske
enkle kamper for Tamara som vant
3-0 over Tove og Lisbeth som vant 3-1
over Erika. Finalen gikk kun Tamaras
vei og hun vant 4-0 over Lisbeth som
ikke spilte helt slik vi vet hun kan. Lisbeth sluttet med pilsnitt på 17.70 mot
Tamaras 23.90.
I Cupen ble det registrert ett 15 pilers leg for Tamara og en 120 utgang
for Monica Martinsen.

S

HERREPAR, 22 par
Det var søndag, par, mye moro, og siste anledning for å kunne ”snike” seg
inn på Norgescup 2014, best i par. Det
ble kun én bemerkning fra puljespillet! Henrik Halsvik / Narve Plassen
fikk skrevet opp en flott 12 pilers leg,
som til slutt viste seg til å være turneringens raskeste leg. 16 puljer forsatte
til cupen hvor, det dessverre, ikke fantes noen score.

kvartfinalen tapte A. Berger / J.
I. Larsen, ØS; Henrik Halsvik / Narve
Plassen,
PZ/LH;
GeirAlvheim / Jan
Erik Laberg, PS /
KO, og
Stig E.
Hjellestad
/
R.Skog, LV, for hhv
Rune David / Kenneth
Bråteng,
PZ/NAM; Vegar Elvevoll / Lars Georg
Storsletten,
LH/
STR; Svein A Nygård / H. T. Koppang, LH/FRÆ og
Odd Andre Hansen
/ Nils Oddmund
Kolpus, ME.

DAMEPAR, 9 par
På damesiden var det 9 par delt i 2
puljer, som ble vunnet av Rachna David / Tamara Schuur, PZ/Ned. og Elin
Aasestrand / Erika Hansen, GO/LV.
Disse 2 par møtes i finalen til slutt, etter at de hadde vunnet semifinalen 3-1
og 3-0 over hhv Lena Hansen / Gjertrud Marie Longva, GO, og Eva Jensen
/ Joan Hatlestad, FR/TO. Elin / Erika
kjempet det de kunne i finalen, men
sluttscore ble 4-2 til Rachna / Tamara.
Det finnes dessverre ikke antall piler på dommearkene, med unntak av
5te leg for Rachna og Tamara som ble
18 piler på 115 utgang! ≈Flere lange

I

To av Norges ”gamle” kjendiser, Helge og Svein Arvid, overrasket mange med en bestemt seier på 4-1 over Kenneth & Runar!

semien ble det
Runar / Kenneth
og Svein Arve /
Helge som spilte
seg til finalen på
bekostning av Vegar / Georg (3-1
eneste score) og
Odd André / Nils
Oddmund.

I

Finalen ble en reprise av herre singlefinalen, i og med Elin og Erika kjempet det de kunne i finalen, men Rachna &
at Svein Arve / Hel- Tamara var for gode og de tapte 2-4
ge fikk seg en 3 leg
forsprang før Rune og Kenneth tok ett leg, denne var desidert den beste.
leg, og det ble deres eneste da Svein Notert: R. leg / H.utg: Rachna David /
Arve /
høgd til og sikret seg en 4-1 Tamara Schuur, 14 piler og 115 utg.
seier, med leg på 21,22,28,26 piler og
p.snitt på 19.65. Rune / Kenneths leg En utmerket arrangement som dere i
var på 25p og snitt 18.12. Bra for de Lillehammer DC skal har alt ære og
som skulle rekke fly og tog, men ikke ros for.
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GRIMSTAD OPEN 2014

Rachna David & Robert Wagner best
Sommerferien var over og
det var endelig klart for
Grimstad Open! Klubbens
eget spillested, Grimstad
Dartssenter, ble benyttet til
anledningen. Både 2013 og
14 samlet tilsammen 64 deltakere. I 2013 var det 45
herrer og 19 damer, mens i
2014 endte det på 47 herrer
og 17 damer! Stabilt!
Tekst og foto: Siv Midtbø, GDC
Fredag kveld ble det spilt velkomstcup, double med trukket makker, noe
som alltid er spennende! Med 16 påmeldte ble det 8 par og vi startet med
puljespill, før det hele ble avsluttet
med cup. Ramona Eriksen og makker
Håkon Helling, vant sin pulje, det
samme gjorde Joakim Fredriksen og
makker Håvard Hansen i den andre
pulja. Etter mange tette kamper og
mye godt spill ble vinnerne kåret, og
vi kan gratulere Christian ”Josse” Johansen, Langevåg, og Stein Hågensen,
Grimstad, med seieren i Grimstad
Opens første turnering denne helgen!
ørdag var 47 herrer og 17 damer
klare til start. Det ble spilt innledende puljespill hvor de fire beste fra
hver pulje var klare for cupspill.
Fra herresiden ble det rapportert om
12 og 13 pilers leg fra alle puljer, noe
som lovte godt for dagens sluttspill!
Det ble også notert flere ton+ utganger. Dagens høyeste utgang på 167 ble
satt av Marco Scharin, Stavanger City.
Det sto 2-2 i kampen mellom han og
Roald Bjørkmann, 3 Sverd, og vinneren gikk videre til cup.

L

et var mye godt spill på damesiden også. Her kan vi blant annet
nevne Rachna David`s 130 utgang og
Iselin Hauen med 124 utgang, T20, 14
og Bull!
Det gode spillet fortsatte i cupen og
det ble mange veldig spennende kamper.
Semifinale 1 damer: Rachna David –
Iselin Hauen 3-0. Mye godt spill av
begge to.
Semifinale 2 damer: Ramona Eriksen – Monica Martinsen 3-0. Dette var
også en god kamp.

D

den første herresemifinalen mellom
Rune David, (fjorårets vinner), og
Stein Erik Myre, vant Rune 4-1. Kampen var tettere enn det resultatet viser.
I den andre semifinalen møttes Robert
Wagner og Christian Johansen. Begge
to spilte veldig godt, og Robert vant tilslutt 4-3.

I

damefinalen mellom Rachna og Ramona var det veldig mye bra spill og
det vistes tydelig at begge var her for å
vinne. Den mest rutinerte spilleren
trakk det lengste strået denne gangen,
og det ble 4-2 seier til Rachna.

I

tter en liten pause var det klart for
herrefinalen mellom Rune D og
Robert W. Og for en finale det ble!
Kanskje tidenes beste? Begge gutta
spilte «grisegodt» og alle leg var
mellom 12 og 17 piler! Robert vant til
slutt 5-3. Dessverre glemte vi helt å
tenke på å notere detaljene fra kampen, og derfor har vi dessverre ikke
noe snitt å vise til denne gangen. (Dette står øverst på huskelisten til neste
turnering!).

E

øndag var det klart for 301- dobbel
inn / dobbel ut.
Med 27 herrer og 8 damer til start
kjørte vi i gang med puljespill med påfølgende cup.
Hos gutta ble det 4 puljer med 7 i
hver pulje, der de 4 beste gikk til Asluttspill og resten til B-sluttspill.
Også denne dagen var det mye bra

S

spill og det «haglet» med leg fra 7-9 piler! Robert W hadde dagens raskeste
leg på herresiden med 7 piler! Dagens
høyeste utgang hadde Rune Heggland,
Willhelm Tell, med 164 poeng!
Semifinale 1 damer: Tove Verket – Ramona Eriksen 0-3
Semifinale 2 damer: Mona Smith
Cawley - Monica Matinsen 1-3
Finale damer: Det ble en bra finale
av jentene tross litt «dobbel trøbbel»
innimellom. Kampen var veldig jevn
og endte med 4-3 seier til Ramona.
Raskeste leg hadde Ramona Eriksen
med 10 piler.
Semifinale 1 herrer b-sluttspill: Håvard Hansen – Alf Terje Høyland 3-2
Semifinale 2 herrer b-sluttspill: Reidar Vedvik jr. – Håkon Helling 2-3
Finale herre b-sluttspill: Denne vant
Håkon 3-0 over Håvard.
Semifinale 1 herrer: Christian Johansen – Rune Heggland 4-0
Semifinale 2 herrer: Walter Lau –
Robert Wagner 4-3
Også i finalen var det mye godt spill!
Walter var best og vant 5-3 over Christian.
rimstad DC takker alle som tok
turen for en kjempekoselig helg.
Vi takker også Nina Veraas som nok
en gang stilte opp for oss og lager fantastisk god mat!

G
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• TROMSØ OPEN 2014 •

Rita Beck-Hauglid & Robert Hansen
overbeviste mest
Tromsø Open ble arrangert
2.-3. august på ”Hundehuset” i Kroken utenfor Tromsø. Eller rettere sagt på
Hundeklubbens lokaler!
Fredagens velkomstcup med
trukket dobbel ble vunnet
av Jostein Oldret / Børge
Dretvik med Viggo Pedersen
/ Rita Beck-Hauglid på en
hederlig 2. plass.
Tekst og foto: Raymond Bakkland,
Kelly’s Helter

DAMESINGLE
I dameklassen var det 8 spillere. Den
ene semifinalen ble vunnet 3-0 av Rita
Beck-Hauglid over Karin Mikalsen.,
begge Kelly s Helter. I den andre semien vant Anne Kalseth Enoksen, Amigos, 3-1 over Kine Nilsen, KH. Rita
vant finalen 4-0 over Anne, med leg på
37, 41, 30 og 45 piler. Rita hadde snitt
på 12,87 og Anne hadde 12,64. Det ble
ikke registrert noen gode leg, høyeste
utgang på 74 hadde Hege Elvevoll,
K.Helter, og Anne Grete Pedersen,
Harstad, kastet en 180.

HERRESINGLE
I herreklassen var det 24 spillere. Den
første semifinalen ble vunnet 4-1 av
Rune David, The Playerz, over Jostein
Oldret, Nidaros. Rune hadde leg på 19,
18, 18 og 24 piler, Jostein hadde leg på
18 piler. Rune hadde snitt på 24,02 og
Jostein 24,75. Den andre semifinalen
ble en skikkelig fight mellom Robert
Hansen, Langevåg, og Vegar Elvevoll,
Lillehammer. Robert vant til slutt 4-3.
Robert hadde leg på 19, 21, 21 og 15
piler. Vegar hadde 13, 20 og 15 piler.
Robert hadde snitt på 24,55 og Vegar
27,91.
Finalen vant Robert overbevisende 5-1
over Rune, med leg på 25, 20, 29, 20
og 21 piler. Rune hadde leg på 25 piler.
Robert hadde snitt på 20,78 og Rune
17,53.
Robert Hansen hadde raskeste leg på
12 piler og Svein Arvid Nygård, Lillehammer, høyeste utgang på 152.

DAMEDOBBEL
Det var tre damepar denne søndagen. Finalen ble
vunnet 4-3 av Karin Mikalsen /
Marit
Nordby,
Kellys H. / Lofoten, over Rita
Beck-Hauglid
/
Hege
Elvevoll,
Kelly s H. Karin /
Marit hadde leg
på 39, 31, 49 og
31 piler. Rita /
Hege hadde leg
på 32, 49 og 33 piler. Karin / Marit
hadde snitt på
12,08 og Rita /
Hege hadde snitt
på 12,56.

HERREDOBBEL

Rita og Robert kunne innkassere noen
kroner for seier i Tromsø Open.

På herresiden var
det 9 par. Første
semifinale vant
Robert Hansen /
Vegar
Elvevoll,
L.våg / L.hammer, over Rune
David / Per Ove
Paulsen,
The
Playerz / Strængsprætten. Den andre semifinalen
vant
Christian
Wilhelmsen
/
Lars Georg Storsletten, Kellys H /
Stræng., over Reima Perunka / Viggo Pedersen, Kellys H / Harstad.
Finalen vant Robert / Vegar 4-2
over Christian /
Lars med leg på
24, 18, 32 og 23
piler. Christian /
Lars hadde leg på Robert og Rita sammen med runners-up Rune David og Anne
23 og 26 piler. Ro- Kalseth Enoksen
bert / Vegar hadde
snitt på 19,39 og Christian / Lars had- Ove Paulsen på 13 piler, og høyeste utgang på 115 tok Svein A. Nygård / Per
de snitt på 19,81.
Raskeste leg hadde Rune David / Per Jan Fagermo.
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• LANGEVÅG OPEN 2014 •

Vi gratulerer årets enere i Langevåg
Elin Aasestrand & Stian Lyngfelt
I alt 23 spillere møte opp i
Langevågs klubblokaler, for
«litt darts», den 23-24. august, fordelt på 14 herrer og
9 damer.
Tekst og foto: «Josse»
Single herrer og damer:
Det ble først spilt puljespill og deretter
avsluttende med cup. På grunnen av
det lave deltakerantallet gikk alle videre til cupen.
Dagens prestasjon sto vel Karl Jonny
Lervåg for, da han kom seg helt til finalen. På veien slo han ut «Josse» og
Robert Hansen. I finalen møtte han regjerende norgesmester Stian Lyngfelt,
men han ble for vanskelig å vippe av
pinnen! Raskeste leg i herreklassen
kastet Jostein Oldret på 13 piler, og
han hadde også høyeste utgang på 130
poeng.
I dameklassen var det ingen stor
overraskelse at Elin Aasestrand tok seg
til finalen. Der møtte hun Åse Olin
Røssevoll fra LV. Elin tok det hele
hjem uten å tape et leg på hele dagen.
Godt jobba! Raskeste leg ble satt av
Erika Hansen med 21 piler. Høyeste
utgang var 120 kastet av Lena Hansen.
Gratulerer Elin og Stian!

Elin og Stian tydelig fornøyde med helgens innsats! Det er de fullt berettighet
til å være!

Åse Olin Røssevoll sikret seg en bra 2.
plass bak Elin.

Dobbel herrer og damer:
Her var det også først puljespill etterfulgt av cup. Det var 6 herrepar og 3
damepar, ikke så mye å skrive om
egentlig. Overraskende tapte Robert
Hansen og Josse for Jostein Oldret og
Andreas Jonsson, Nidaros og endte
som nummer to i pulja. Stian Lyngfelt
og Lars Ivan Vegsund tapte også en
kamp i innledende og endte som nummer 2 i sin pulje. Undertegnede og Robert møtte klubbkollegaene Stig Erik
Hjellestad og Rune Kristoffersen i semien der vi vant 3-0.
I finalen møtte vi Lars Ivan og Stian
og vant 4-1.
os damene var det Erika Hansen og
Lena Kathrin Hansen LV / PPDC
Ål. som sto igjen på toppen etter først
seier i semifinalen over Åse Olin Røssevoll / Anne Live Laura Brathaug, LV, og
deretter vant de finalen over Elin Aase-

H

Karl Jonny Lervåg hadde dagen sin i Langevåg, med en strålende 2. plass bak
Norgesmesteren Stian. En sjelden fargerik bakgrunn.
strand og Gjertrud-Marie Longva,
PPDC Ål / LV. Paret også hadde kampens raskeste leg på 23.piler.

Det meldes dessverre ikke noe om
raske leg i herreklassen.
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BALTIC CUP OPEN 2014

3. plass i fjor, 2 plass i år!

Bak fra venstre: Rune, Stian, Lars Ivan og Josse. Foran: Viktorja Lusaite fra Litauen og Lumi Silvan fra Finland.

Igjen satte vi oss på flyet for
å delta i Baltic Cup. Vi skulle forsvare poeng og gode resultater fra 2013. Denne
gangen måtte vi til Riga
hvor vi har vært en del
ganger tidligere, og turneringen foregikk som vanlig
på Hotel Maritim. Årets lag
besto av Stian Lyngfelt,
Rune Kristoffersen, Lars
Ivan Vegsund og Christian
«Josse» Johansen. I tillegg
hadde vi vært så heldige å
få med oss damene Lumi
Silvan og Viktorja Lusaite,
så da fikk vi prøve å toppe
fjorårets tredjeplass
sammenlagt.
Tekst: «Josse»
Foto: Timo Kuosmanen
Vi valgte å droppe velkomstcupen fredag, og bestilte heller en bedre middag. Som ifjor blei alle fat tomme, selv
om flere av oss bestilte flere måltider!
Hyggelig allikevel!
ingleturneringen gikk dessverre
ikke like bra som ifjor for Josse og

S

Stian. Josse røyk allerede i andre runde etter double trouble, men han fikk
vist hva han var god for i første kamp
der motstanderen gav han sjansen på
154 utgang! I egne ord «Jeg kunne like
gjerne vunnet 4-0, men doblene ville
ikke så det sto 3-2 til motstanderen.
Jeg åpnet med 45, 41 og motstanderen
med 180, 95. Jeg kastet så 140 og motstanderen svarte med 140 og la igjen
86. Jeg svarte med 121 og sto med 154
i rest. Motstander kastet 2 x 18 men
valgte ikke å gå på bull og la i stedet
igjen 32 i rest! Jeg hørte Lars Ivan si
hvor deilig det ville ha vært å sette
denne. Jeg går deretter fram og setter
T19, T19, D20, og får spille avgjørende
leg som jeg vant»! Aldri gi opp er det
noe som heter!!
Lars Ivan tapte i andre runde, dvs.
siste 64, 3-4 mot Andres Sepp. Stian
sleit med dobbel etter at han ledet
både 2-0 og 3-2 og bommet 9 matchpiler bare i leg 7. Dessverre røyk han i
runde 3.
Rune Kristoffersen kjempet seg til
de siste 16 der han tapte for Darius Labanauskas 2-4. Det er ingen skam, da
han nettopp kom til finale i singleturneringen i Europe Cup og kom på 2.
plass i Riga.
Lumi vant single
Våre innleide jenter gjorde en fantastisk turnering og Lumi gikk hele veien

i single, mens Viktorija endte på 6.
plass.
I parturneringen ble det igjen double trouble der Rune og Josse rotet
vekk sin kamp, tapte 3-4 og endte på
9-16. plass. Lars Ivan og Stian tapte
kvartfinalen mot singlevinner Madars
Razma og makker Algars Strelis. Jentene gjorde det igjen godt i par og fikk
3 plass.
Herrelag, en evig lang dag med darts.
Mange gode kamper der vi først vant
pulja vår og kjempet oss helt til semifinalen. Den ble spilt kl. halv tolv på
kvelden så det var ikke så mye krefter
igjen dessverre. Vi tapte 6-9 mot Lithuanian Power som besto av Darius Labanauskas, Sigitas Vasylius, Tomas Sakys og Rokas Aniulis. Tre av disse traff
vi igjen i Romania da de spilte på det
Litauiske landslaget. Vi fikk likevel vist
mye godt spill i løpet av dagen med 11
piler fra Stian, 12 piler på undertegnede
og flere leg på 13 – 15 piler.
Jentene spilte seg til en ny finale
som de desverre tapte knepent men
viktige poeng til sammenlagtresultatet.
Vi endte til slutt som det nest beste laget i turneringa og dvs. en plass høyere
enn i fjor! Kjempefornøyd med 3. plass
i lag og 2. plass team sammenlagt.
Takk for nok en fin tur!
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• BADELAND OPEN •

Vi er også med på skattejakt!

JOAN HATLESTAD & JACQUES LANGSTON
Det er bestandig like spennende og like hyggelig å
komme til Raufoss og Badeland Open! Terje Oseth og
Roar Bustebakke må ha alt
ære for en av årets mest populære dartsbegivenheter.
Selve stedet, med Øistein i
spissen, gjør også fantastisk
mye for at alle skal trives.
Været var hipp som happ i
år, men det er ikke det viktigste! Det ble mye virkelig
god darts i løpet av helgen,
og mange av ”the Big Shots”
var på plass for å slåss om
ære og Vandrepokalen! I alt
stilte det 66 deltakere.
Tekst / bilder: Anne Hoff
Velkomstcupen samlet 34 ivrige spillere. En hyggelig stund som ikke akkurat ble en tidlig kveld! Ingen greide å
stanse paret Christian ”Josse” Johansen
/ Robert Hansen, begge LV. De slo Knut
Sæbø, LH, / Magne Aalen, ÅR, i finalen. Semifinalistene var Eva Hammarbäck, DGA / Stig Jarle Knudsen, LH og
Roy Schultz, ÅR / Jan Erland Amundsen, Saga. ”Josse” og Robert tapte kun
ett leg i løpet av hele kvelden.
Så var det lørdag og mange hadde store ambisjoner! Det var tøff motstand!
Det har bestandig vært bra spillenivå
på Badeland, men denne gangen var
det kanskje ennå litt tøffere!

HERRESINGLE, 54 DELT.
I 16-delsfinalen ble det 11 kamper som
sluttet 3-0! 4 x 3-1 og 1 x 3-2. Kun 6
tapte leg for vinnerne, det sier litt om
spillenivået. En eller annen våken sjel
la igjen dommeark fra kampen
mellom Cor Dekker, YO, og Geir
”Reka” Tollerud, TTA, der Cor vant 3-0
med leg på 17, 16, 19 piler og snitt på
28.81. Litt av en prestasjon!
I kvartfinalen vant Henrik Halsvik,
PZ, 3-2 over Robert Hansen, LV; Jacques Langston, ODT, vant 3-1 over
Bjørn Sjølstad, LH.. I de siste kvartfinalene slet Stig Jarle Knudsen, LH,
mot Cor Dekker, YO, og vant 3-2,

«Velkommen tilbake, Joan», sier Stig Jarle og Jacques. Og hvilken tilbakekomst. Med
seier i single og par sammen med Eva Jensen.
mens "Josse" Johansen hadde en lettere oppgave mot Rune Ekeberg, FR,
som han slo 3-0.
Semifinalene. Jacques måtte gi alt
han hadde for å ta finaleplassen fra
Henrik! Henriks tre leg var på 17, 14
og 20 piler, og pilsnittet var 25.22. Jacques hadde leg på 17, 20, 18, 17 piler
med et bra pilsnitt på 27.46. Han kastet en kjempe utgang på 129 i sjette leg
fulgte av utg. på 70 i siste og avgjørende leg! 4-3 og finaleplass for Jacques! Godt jobbet Henrik! Stig Jarle
hadde det noe lettere i kampen mot
”Josse” til tross for sistnevntes lovende
første leg på 20 piler / 56 utg. Da var
det slutt for ”Josse”. Stig Jarle fløy avsted, og med leg på 22, 15, 20, 21 piler
/ pilsnitt 25.28 vant han 4-1 og sikret
seg dermed den andre finaleplassen!
Finalen: Jacques ventet spent på Stig
Jarle og tok første leg. Stig Jarle forsynte seg med leg 2 og 3, begge på 18
piler, men da tok Jacques kontroll og
var nådeløs. Fire leg på rappen på 24,
18, 20 og 19 piler og 5-2 sluttscore!
Flott gjort Jacques! Det er bestandig en
opplevelse å dele din vinneglede med
deg! ”Keep the flag flying!!”
Pr. idag har Rune David, Robert
Hansen og Jacques Langston hvert sin

napp i vandrepokalen. Spennende! På
dame siden vant Tove Verket hele potten i 2012, og sikret seg et napp i den
nye pokalen i 2013! Det spørs om det
blir så lett for henne fremover, nå som
Joan Hatlestad er tilbake igjen, og
allerede har sikret seg sitt første napp!

DAMESINGLE, 12 DELT.
Det finnes ikke noen merknader fra
puljespillet, da alle gikk videre til cup.
Spillingen var ikke på samme nivå
som i herreklassen, men likevel var
det mange bra og spennende øyeblikk!
Tove Verket, Birgitte Juler, ME;
Mona Liom, DO og Joan Hatlestad,
TO, gikk direkte til første cuprunde.
Det ble spilt fire elimineringskamper
som ble vunnet av Liselotte Olufsen,
ÅR, Inger Lyngstad, ME, Eva Hammarbäch, DGA og Mari-Ann Fjellås,
Saga, på bekostning av Anita Hoff,
KG, Gunn Kristiansen, ØS, Eva Jensen, FR, og Kari Malmstrøm, YO.
I kvartfinalen vant Tove over Liselotte, 3-0; Birgitte over Inger, 3-1; Eva
H. over Mona, 3-0 og Joan over MarieAnn også 3-0. Kun ett tapte leg!
Semifinalen mellom Tove og Birgitte
endte 3-1 og Joan vant 3-2 over Eva H.
uten det helt store spill.
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«En minnesrik opplevelser fra Badeland Open», sier Anne som gledet
seg til å hilse på sin gode venn Geir
«Reka» Tollerud, som var iført den
tradisjonelle badedrakta!.

Finalistene i Herrer og Damer par.

«Reka» hadde med seg en ung mann
ved navn Simon Ekeberg fra Fredrikstad, 11-år (snart 12!), som han
presenterte for Anne som «en meget
lovende ny junior»!

Finalen. Tove var sikkert heltent med
utsikt for napp nr. to i vandrepokalen!
Joan, som har vært borte fra darts en
stund, har kommet tilbake og var tydelig
bestemt på å vinne – noe hun gjorde med
4-1, og fikk dermed navnet sitt på pokalen! Joan hadde leg på 24, 24, 26, 32 piler
og pilsnitt 17.78 mot Toves 16.21.
En fin kveld sammen med dartskompiser og med den gode maten vi pleier å
få på Badeland! Det er mange som møter opp hvert eneste år, ikke bare for
spillingen, men også for det sosiale.

HERREPAR,
30 PAR PLUSS (2-3 -PAR)
Kvartfinalene ble noen skikkelige gode
kamper. Roy Schlutz / Magne Aalen, ÅR,
Geir ”Reka” Tollerud / Rune David,
TTA/PZ og Robert Hansen / Christian
”Josse” Johansen, LV, alle vant sine kamper 3-0. Charlie Winger / Oddmund Kolpus, KG / MA., tok ett leg fra Stig Jarle
Knudsen / Jacques Langston LH / ODT
slik at sistnevnte vant 3-1.
Semifinalen. Det gode spillet fortsatte, og begge kampene sluttet 3-0! Stig
Jarle / Jacques og ”Josse” / Robert slo
hhv. Roy / Magne og ”Reka” / Rune.
Finalen var såpass spennende at flere
utsatte sin avreise. Finalen ”måtte” sees!
Robert / ”Josse” sikret seg første leg men
stillingen ble raskt 2-2. Spennende! Stig
Jarle / Jacques hadde leg på 22 og 19 pi-

ler og snitt på 24.09. Langevåggutta ”Josse” / Robert smalt til og sikret seg seieren
med 4-2. De hadde leg på 16, 15, 15, 21
piler og 28.00 i snitt. Bra!

DAMEPAR, 6 PAR.
Her var det en del bra spill, men med
noen lange leg pga. ”double-trouble”.
Semifinaler. Den ene semien gikk
mellom Kari Malmstrøm / Eva Hammarbäch, YO/DGA, og Eva Jensen / Joan
Hatlestad, FR/TO. Sistnevnte vant til
slutt 3-2 etter jevnt spill. I den andre vant
Inger Lyngstad / Birgitte Juler 3-0 over
Anita Hoff / Liselotte Olufsen, KG/ÅR.
Finalen ble meget spennende! Marvin
East s Inger og Birgitte gikk bestemt ut
og sikret seg en 2-0 ledelse over Joan og
Eva, paret som før i tiden sjelden tapte
en kamp. De ”tok seg selv i nakken” og
sikret seg fire leg på rappen og seier 4-2.
Det var nesten synd på taperne etter å
ha ledet 2-0, men en felles plage var disse sørgelige doublene som aldri satt!!
Det ble lange leg for alle! Velkommen tilbake Joan og Eva!
Slik sluttet atter en fin helg med fine
minner fra Raufoss og Badeland. Alle
deltakerne vil sikkert være med og takke
alle på Badeland Gjestegård som tok seg
av en stor ”dartsgjeng” nok en gang. Vi
reiste hjem mette og godt fornøyde.
Takk for oss!

Det var sikkert både morsomt og
lærerikt for Simon å være sammen
med en av våre mest erfarne juniorere, Thomas Liom fra Dokka, som
har en hel rekke pokaler hjemme!

Anne forteller videre at hun fikk
sjokk da hun 3 måneder senere fikk
vite at Simon hadde gått bort og tatt
sin første NM-tittel i double, sammen med Tore Brustad!
Ikke nok med det – nå er det ingen
som trenger å hjelpe Simon til å
hente pilene sine! Han har vokst
både i lengden OG som dartsspiller!
«Tvi tvi videre», sier Anne!

Nr. 3/4/2014
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• STRAND OPEN, JWS-CUP 2014 •

ÅRETS ENERE

RAMONA ERIKSEN & EILER EGHOLM
Denne helgen dukket det
opp 19 herrer og 4 damer i
single og 8 dobbelpar.
Det var god stemning i lokalet, ogå vi må ikke glemme
kioskpersonalet, Ingunn
Andersen som gjorde en
kjempe innsats. Takk, Ingunn!
Tekst / bilder: Kenneth Svardal
Blant herrene var det to gode semifinaler mellom Robin Eidet, WT, og
Kenneth Svardal, STA, der Robin vant
3-2, og Eiler Egholm, 3SV, som vant 3-0
over Marvin Ramos, STA, i en bra
kamp til tross for resultatet. I kvartfinalene tapte Roger Rygh, STR, Olav
Aase, ÅL, Nelson Callueng, STA og Ørjan Sundvall, ÅL for hhv. Eiler, Robin,
Marvin og Kenneth.
Finalen ble faktisk mellom den eldste og yngste i lokalet, Eiler og Robin!
Det ble en tett og underholdende finale som til slutt Eiler vant 4-3.
å damesiden var det nok ingen bombe at Ramona skulle dra dette i land!
Semifinalene ble mellom Ramona, GL,
og Vigdis Molland, ÅL, samt Gunn Eik,
ÅL og Marianne Log, STR. Finalen
mellom Ramona og Gunn sluttet 4-0 i
Ramonas favør. Gunn gjorde motstand,
men Ramona er ikke lett å tukte.
Ramona har nå dratt hjem 3 titler fra
Rogaland dette året! Strand Open, Ålgård Open og NC.2. Det er bare å gratulere Ramona!

P

Bra jobba – Ramona & Eiler!

emifinalene i åpen dobbel gikk slik:
Marvin Ramos / Nelson Callueng,
STA og Eiler Egholm / Roger Rygh,
3SV/STR, slo hhv. Olav Aase / Ørjan
Sundvall, ÅL og Torbjørn Log / Roald
Bjørkmann, STR / 3SV. Til slutt ble det
Marvin / Nelson som vant 3-1 over Eiler / Roger. To finaler i løpet av en og
samme helg – det er bra Eiler. Med
kun 2 damepar spilte de også i den
åpne dobbelturneringen.

S

trand DC takker alle som kom denne helgen, både lokale og de sørfra,
Frank, Robin, Vidar og Ramona. Håper vi sees igjen i 2015 – samt mange
flere!

S

Marvin Ramos og Nelson Callueng overmannet Eiler Egholm og
Roger Rygh i parfinalen.
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• NORGESCUP 2014 •

Rachna David

Damer single & double

Thor Erik Oen

Tore A.
Brustad

Rune David

Herrer single & double

Iselin Hauen

Charlotte
Store Hansen

Gutter single
Gutter double

Jenter
double

Jenter single
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• JUNIORTREFF 4 2014•

ISELIN HAUEN & THOMAS LIOM TIL TOPPS
ta, men har lyst til å nevne litt da.
akk, Thor Erik Oen, for mange
flotte kamper gjennom flere år.
Det har vært mye bra spilling å se fra
deg i den tiden du har vært med som
junior, bare fortsett ditt gode spill videre. Så håper vi jo å se deg på noen
treff neste år også, selv om du ikke får
vært med og spilt på juniorsida.
Thomas Liom vant singelspillingen
denne helgen, og det etter noen måneders trening med ”feil” arm. Veldig
godt jobba og en god prestasjon som
det står respekt av.
Iselin Hauen bomma på 12 piler,
men satte 13 piler – Det syns jeg
også er veldig bra, så det lønner seg

T

”Dette er gøy” sier Iselin & Thomas”
som vant Juniortreff 4 2014.

Årets siste juniortreff, ble
denne gang spilt på Dokka.
Vi reiste fra grått og trist
vær med 4-5 plussgrader til
litt kaldere vær på Dokka.
Lørdag morgen våknet vi til
minusgrader, snø, sol og blå
himmel. Kan det bli bedre?
Det er litt lite med juniorspillere for tiden. De vokser til,
(noe som vel er bra…), men vi
håper dere rundt om i klubbene jobber mer med å få inn
juniorspillere og sender dem på
juniortreffene våre. Det er viktig, og vi tar gjerne imot flere.

Det er tid også for å nyte omgivelsene

”Gjengen” som var med på årets siste juniortreff.Dokka dc
påtok seg ansvar for det som viste seg å være en meget hyggelig og vellykket helg.
spillere
stilte til
start og det
var mye bra
spilling - noe
det alltid blir.
Jeg har ikke
tenkt å skrive
så mye om
selve spillingen. Henviser
til resultatlis-

14

å trene litt ja!
Hyggelig at det var med et par nye
spillere denne gangen. Vi håper dere
trivdes og vil være med videre.
Fin turnering, flott ungdom, flinke
arrangører. Takk for en flott helg! Vi
sees på nyåret.
God Jul alle sammen!
Hilsen Lisbeth

Nr. 3/4/2014
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• NM JUNIOR 2014 •

Charlotte S. Hansen & Thor Erik Oen
årets Norgesmestere!

En glad gjeng som nettopp har spilt finalen i Junior Norgesmesterskap. I midten
Thor Erik Oen og Charlotte Hansen, nybakte Norgesmestere. Tore Brustad og
Elena Andorsen, 2. plass, står på hver
sin side av mesterene.

29.-31. august 2014 ble Junior NM avviklet på Årum
Skole, Fredrikstad.
Relativt mye kø underveis
gjorde at vi ble en time forsinka på fredagskvelden.
Tekst / bilder: Lisbeth Hauen
Vi valgte å spille velkomstcup på fredagen, og heller spille både NM i singel, dobbel og lag på lørdagen. Med 17
deltakere så gikk dette helt greit. Vi
fikk i tillegg tid til litt trening på utgangstaktikk, klokka-rundt på dobbel
og pysj-morocup!
Så det ble mye darts på lørdagen!

DOBBEL
hvor Dokka vant og Fredrikstad mot Grimstad hvor Fredrikstad vant.
En kjempespennende finale
endte til slutt 5-4 til Dokka.
Charlotte satte 137 utgang i
lagspillet.

I dobbel var det 4 par i hver klasse og
det ble spilt ren cup.
Jenteklasse. Etter å ha vunnet hver
sine semifinaler over Silje Marcussen /
Mina Iselin Kjeserud og Charlotte S
Hansen / Mathilde L Nilsen var finalistene klare:
Elena Andorsen / Iselin Hauen mot
Madelen Fredriksen / Randi Andersson. Det var en spennende kamp som
Iselin og Elena vant til slutt 4-3.
Gutteklasse. På guttesiden var det
også 4 par. Simon Ekeberg / Tore Brustad vant sin semifinale over Torstein
G. Lyseng / Thor Erik Oen, mens Nikolai Amdal / Markus Bjerkan vant
den andre semifinalen over Ole Christian Handelsby / Håkon Helling. Finalen her var minst like spennende og
det var Simon og Tore som vant 4-2.
Det ble ikke notert høye utganger og
raske leg i dobbel.

SINGEL
8 jenter og 9 gutter møttes til innledende puljespill.
I jenteklassen ble det Iselin og Madelen som vant hver sin pulje. Det var
mye bra spill i både puljene og i cupen. Da finalen skulle spilles var det
Elena Andorsen og Charlotte S. Hansen som sto igjen og skulle kjempe
mot hverandre. Det ble Charlotte som

Alternativ turnering
Dette var en klasse for de som
ikke var med på noe klubblag.
5 deltakere var med og spilte
pulje alle mot alle. Håkon Helling var den som stakk av med
seieren!
vant 4-1 og dermed ble hun
Norgesmester 2014!
På guttesiden var det Thor
Erik Oen og Ole Christian
Handelsby som vant hver sin
pulje, og etter mange spennende kamper var det Thor
Erik Oen og Tore Brustad som
var klare for finalen. Det ble
Thor Erik som tok seieren i
land her med 4-2.
Thor Erik hadde en 19 pilers leg og 124 utgang, og Iselin hadde 23 piler og 76 utgang.

LAG
4 lag på startstreken..
I semifinalene var det Dokka mot X'n,

Neste treff er på Dokka, og vi håper å
se alle juniorene der. Prøv gjerne å få
med noen nye.
På gjensyn!

Nr. 3/4/2014
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• NORSK PENTATHLON 2014 •

MARTA KROL & ROBERT HANSEN
vinnere av Norsk Pentathlon
Lisbeth Hauen og Helge Verket vant Landslagssamlingen
Vi var kommet til november
og plutselig var det klart for
Norsk Pentathlon og Landslagssamling. Med 20 av de
beste herrespillerne og 10
av de beste damespillerne i
landet var det duket for en
helg med mye bra darts.
Lørdag sto Norsk Pentathlon på programmet.
Tekst: Siv Midtbø
Bilder: Inita Bite
Herrer: Etter de fem første rundene
var det Thor Helmer Johansen som ledet med 54 poeng. Robert Hansen
fulgte rett bak med 53, Cor Dekker
med 49 og Kjetil Eikesdal med 48.
I løpet av de neste fem rundene
hadde Cor klart å komme opp i teten
og ledet med 99 poeng mot Roberts 98.
Så var det klart for Shanghai og her
er det mye poeng å hente om man har
marginene på sin side. Her smelte Robert til med hele 65 poeng og var nå
oppe i 163. På plassene bak fantes Mikael Lindstrøm med 136 og Cor med
130. Etter runde fjorten ledet Robert
fortsatt med Cor på andreplass og
Henrik Halsvik var nå oppe på tredjeplass.
Det var enda mange poeng å spille
om, men ingen klarte å nærme seg Robert på de siste rundene.
Klokka-rundt ble vunnet av Mikael
med 32 poeng, og Half-it vant Daniel
Andersson med 462 scorepoeng / 31
pentathlonpoeng. Med disse poengene
klatret Daniel opp på listen og var
plutselig på tredjeplass bak Robert og
Cor. Disse plasseringene ble de samme
når siste runde var ferdigspilt. Gratulerer så mye alle sammen!
å damesiden var det Lisbeth
Hauen og Marta Krol som kom
best i gang, og det så ut som om det
var de to som skulle komme til å kjempe om dagens førsteplass og tur til Bri-

P

Robert og Marte ”booked” sine plasser til British Pentathlon 2015.God tur!
tish Pentathlon 2015. Men i dette spillet vet man aldri hva som skjer og det
er mange poeng å hente.
Etter runde fem ledet Marta med 32
poeng etterfulgt av Lisbeth med 30 og
Elin Aasestrand med 28. Det ble klart
for å spille Shanghai, og Lisbeth vant
med 33 poeng.
Rundene gikk unna og det ble etter
hvert klart for runde ti og klokkarundt. Her var det tre spillere som ble
ferdige med dobbel 8. Marta hadde nå
100 poeng, Lisbeth 93 og på delt tredjeplass fantes Elin, Ramona Eriksen
og Tove Verket med 75 poeng hver. Så
de siste rundene blir veldig spennende.
Half-It ble spilt i nest siste runde og

Tove vant denne med 278 scorepoeng
mens Therese Martinsen fikk flest
pentathlonpoeng med 24. Etter denne
runden var det blitt delt ledelse
mellom Marta og Lisbeth, begge med
121 poeng. Ramona var på 3. plass
med 106, fjerdeplass til Tove med 102
og 5. plass til Elin med 101.
Det ble en spennende siste runde
der hvert tons og leg var viktige. Marta
trakk det lengste strået og fikk fire poeng i den aller siste kamp, mens Lisbeth fikk bare ett, og vi kunne gratulere Marta med seieren. På plassene
bak var det også tett og i siste runde
fikk Tove 4, Ramona 4 og Elin 7 poeng.
Gratulerer med flotte resultater alle
sammen.
Fortsetter side 25
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Søndag og Landslagssamling
Med 24 herrer og 11 damer til start var
det klart for landslagssamlingcupen.
Det ble puljespill først hvor 16 herrer
og 8 damer gikk videre til cup. Tradisjonen tro holdt forbundskapteinen en
liten tale før start av dagens spill. På
herresiden var det ingen store overraskelser i puljespillet. Første cuprunde
endte som følger:
Robert Hansen – Walter Lau 3-1
Christian Johansen – Frank Ulseth 3-1
Jostein Oldret – Helge Verket 0-3
Robin Lundemo Eidet – Roy Arne
Albrigtsen 3-1
Cor Dekker – Henrik Halsvik 3-0
Bjørn Berg – Kjetil Eikesdal 3-2
Daniel Andersson – Geir Alvheim 3-0
Thor Helmer Johansen – Ronny Kasin 0-3
kvartfinalene ble det seier til Christian, Helge, Cor og Daniel. Helge vant
sin semifinale 3-1 over Christian og ble
klar for finale mot Daniel som vant sin
semi 3-2 over Cor. Finalen ble en tett og
god kamp som gikk helt til siste og avgjørende leg. Da slo Helge til med et 14 pilers leg for finaleseier. Takk for kampen!
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KEN RUNES MINNETURNERING 2014
Arrangert av Nidaros Darts Club
Stig og Kristin best i Ken
Runes Minneturnering
for hhv 3.gang og
4.ganger!
Godt gjort!

I

Damer:
Etter et par overraskelser i puljespillet
ble kvartfinalene slik:
Therese Martinsen – Lisbeth Hauen 1-3
Elin Aasestrand – Lise Gro Finnestad 3-2
Tove Verket – Ramona Eriksen 1-3
Iselin Hauen – Karin Mikalsen 3-2
Med mulighet for å få et mor/datter
oppgjør i finalen var det knyttet stor
spenning til semifinalene. Lisbeth vant
3-2 mot Lise Gro og var klar for finale.
Kampen mellom Ramona og Iselin kom
også til ett siste og avgjørende leg, men
her var det Ramona som var sterkest og
vant kampen 3-2. Det ble en god finale
med mye godt spill fra begge spillerne.
Lisbeth var sterkest på doblene og vant
kampen 4-2.
n lang dartshelg med mye godt spill
er over og vi i Grimstad DC takker
alle for en fin helg. En ekstra takk til
Charlotte S. Hansen, Elena Andorsen,
Lillian Tønnessen, Elisabeth Eidet, Randi Dalhøi, Lars Martin Krohn, Geir Olsen og Frank Orre som stilte opp som
dommere på Norsk Pentathlon.

E

God Jul!

Lørdag 30. august var det på
nytt klart for Ken Runes Minneturnering.
I år ble den holdt på naturskjønne Vidarhallen, et grendahus rett utenfor Trondheim.
Det stilte 16 herrer og 8 damer
på singelturneringen.
Herrer
Cupen ble spilt som følger: Bjørn
Morten Skjærvik, NAM, stilte
mot regjerende norgesmester
Stian Lyngfelt, NID, noe som ble
en litt for hard match for Bjørn
Morten.
Stian fikk i sin neste kamp
møte Jyri Mankinen, SK, som i
sin første kamp slo ut Roger
Bremseth, SK. Kampen resulterte
i seier til Stian og avansement til
semifinalen hvor motstander ble
Michael Owesen, NID. Michael
hadde slått Kjell Åge Rødli,
NAM, i første kamp og Per Jan
Fagermo, også Namsos, i kvartfinalen.
På den andre halvdelen i cupen
var det Kjell Michael Vaabenø,
NID, som først slo Kjetil Skjærvik, og deretter Terje Derås, begge NAM, for å kvalifisere seg til
den ene semifinaleplassen. Den
andre ble kapret av Jostein Oldret, NID, som slo først Magne
Hakkebo, NAM og så Kjetil Kaarstad, NID.
Semifinalene ble tette kamper,
men Stian Lyngfelt sto seirende
igjen på den ene siden og Jostein

Oldret seiret i den andre. I finalen var det Stian som var den
sterkeste og vant dermed årets
utgave av Ken Runes minnesturnering. Gratulerer!
Par
Etter singelturneringen ble det
gjennomført det en dobbel turnering hvilket resulterte i enda en
seier for Stian Lyngfelt, sammen
med makker Michael Owesen.
De vant over Jostein Oldret og
Kjell Michael Vaabenø i finalen.
å Damesiden ble det Kristin
Aspen, SK, som gikk til topps
etter seier over Heidi Berdal,
NID, i finalen. Kristin hadde slått
Trine Johnsen, NID, i semien og
Inger-Lise Bromseth, NID, i kvartfinalen. Heidi slo Aud Aarvik,
NAM, i semifinalen og Siv Mossing. NID, i kvarten. Unni Bakkan, NAM, og Sunniva Antonsen,
NID, tapte kvartfinalene for Trine og Aud.

P

en Runes Minnesturnering ble
spilt for aller første gang i
året 2009.
I de 6 årene som har gått har
Stian vunnet turneringen 3 ganger og vært på 2. plass 3 ganger.
Kristin Aspen har vunnet 4 ganger og havnet på 2 plass 2 ganger!
Kan kalles for stabilt!

K

Andreas Jonsson
Nidaros DC
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• SUPERCUPFINALE 2014 •

Ramona Eriksen & Frank Ulseth til topps!
Fredag kveld var siste mulighet for kvalifisering til supercupfinalen dagen etter.
Her møtte det opp 4 herrer
og 3 damer, og de fikk alle
delta i årets finalespill. Det
ble også kjørt en liten velkomstcup som ble vunnet
av Daniel Andersson og Tore
Bøe.
Med 27 herrer og 14 damer
klare ved oche lørdag morgen
var det atter engang klart for
supercupfinale i Grimstad.
Eldste deltaker var 71 år (Eiler Egholm) og yngste var 16
år (Iselin Hauen).
Før turneringen startet
ble Lill Solfrid Taraldsens
minne hedret med ett minutts stillhet.
Noe alle som har spilt i supercupen
tidligere vet, er at hvert leg kan være
gull verd, og det stemte også denne
gangen. Det var mye godt spill i begge
klasser. I gruppespillet for herrene ble
det satt flere 13 pilers leg og mange
ton+ utganger. Når gruppespillet nærmet seg slutten var det klart at mange
av plasseringene i puljene kom til å bli
avgjort på leg-differanse og noen også
på innbyrdes oppgjør. I dameklassen
var det også mye bra spill. Beste notering her var 15 piler, og også her ble
leg-differansen avgjørende for plasseringer i puljen.

øndag var det klart for cupspill med
settkamper. I første runde spiltes
det best av 3 sett a 5 leg.

S

Siste 16 herrer:
Jostein Oldret – Roy Arne Albrigtsen
2-1 (1-3, 3-0, 3-0)
Frank Orre – Ronny Kasin
2-1 (3-0, 0-3, 4-2)
Piotr Krol – Robin Lundemo Eidet
0-2 (1-3, 0-3)
Svein Arne Hjelmeland – Walter Lau
0-2 (2-3, 2-3)
Daniel Andersson – Stian Falck
2-0 (3-0, 3-0)

Atter en bragd av Frank og Ramona. Bl.a ble begge norgesmestere i hhv Par herrer
og Trippelmix 2014! Gratulerer begge to!
Henrik Halsvik – Eiler Egholm
2-0 (3-1, 3-0)
Frank Ulseth – Odd Jacobsen
2-0 (3-2, 3-1)
Håvard Hansen – Bjørn Helge Rostad
0-2 (0-3, 0-3)

Semifinaler herrer best av 5 sett:
Jostein – Walter 3-1 (3-2, 1-3, 3-2, 3-1)
Henrik – Frank U. 0-3 (1-3, 0-3, 0-3)

Kvartfinaler damer:
Inita Bite – Iselin Hauen
1-2 (1-3, 3-2, 1-3)
Lise Gro Finnestad – Lisbeth Hauen
2-0 (3-0, 3-2)
Birgitte Juler – Marta Krol
2-0 (3-2, 3-2)
Kristin Bjellås – Ramona Eriksen
0-2 (0-3, 2-3)

Begge damene spilte godt i finalen og
de fulgte hverandre tett.
Pilsnitt: Ramona 21.40, Lise Gro 20.38
Tons: Ramona 25 + 2x180,
Lise Gro 14 + 1x180
Raskeste leg: Lise Gro 20 piler
H.utg: Lise Gro 70 poeng.

Kvartfinaler herrer best av 5 sett:
Jostein – Frank O 3-0 (3-1, 3-1, 3-1)
Robin – Walter 0-3 (2-3, 2-3, 0-3)
Daniel – Henrik 0-3 (1-3, 2-3, 0-3)
Frank U - Bjørn Helge
3-2 (0-3, 1-3, 1-3, 0-3, 0-3)
Semifinaler damer best av 3 sett:
Iselin – Lise Gro 1-2 (0-3, 3-1, 0-3)
Birgitte – Ramona 0-2 (0-3, 1-3)

Finale damer best av 5 sett:
Ramona – Lise Gro 3-0 (3-2, 3-1, 3-2)

Finale herrer best av 7 sett:
Frank U – Jostein
4-3 (3-1,3-1,3-1,2-3,1-3,1-3,6-4)
Frank startet i ett forrykende tempo og
kom fort opp i en 3-0 ledelse.
Men så plutselig våknet Jostein og
han krøp nærmere og nærmere leg for
leg. Så plutselig var det klart for et sjuende og avgjørende sett.
1-0, 1-1, 2-1, Frank hadde nå mulighet til å avgjøre kampen men Jostein
var tøff og utlignet til 2-2. Nå er det
sånn at avgjørende sett må vinnes med
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to legs overvekt om man kommer til
stillingen 5-5. Da blir det spilt ett siste
og avgjørende leg.
2-3, nå var det Jostein som hadde
mulighet til å avgjøre kampen, men
Frank ville det annerledes og stillingen ble 3-3, etter å tatt sjuende leg og
gått opp i en 3-4 ledelse hadde Jostein
igjen muligheten til å avgjøre kampen,
men det ville seg ikke helt og Frank
fant nok en dobbel og stillingen ble 44. Frank gikk også opp i ledelsen 5-4.
Etter en så tett og godt spilt kamp håpet nå tilskuerne at det skulle bli 5-5
og sudden-death, men Frank er knall
tøff i leg ti med score: 140, 140, 140,
og 81 i rest etter 9 piler – han kastet så
34, 31 og gikk ut på D8 på den 16 pilen.
Godt spilt gutter!!
Pilsnitt: Frank 23.68, Jostein 23.77
Tons: Frank 59 + 1x180,
Jostein 60 + 1x180
Raskeste leg: Frank 14 piler
H.utg: Jostein 156 poeng.
Før vi startet spillet lørdag, hadde vi
også en overrekkelse av gave til Nina
Veraas som så villig stiller opp og hjel-

per til når vi trenger henne på våre arrangementer. Denne helgen sto hun
for all matlaging og servering!
Nok en gang TUSEN TAKK Nina!!
Grimstad DC takker alle de som tok
turen for en koselig helg, og håper vi
sees snart igjen.
For Grimstad DC
Siv Midtbø
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Lill Solfrid Taraldsen til minne
Det var med stor sorg vi mandag 15.
september 2014, - fikk den triste beskjeden at vår kjære Lill var gått
bort, bare 46 år gammel.
Det er ikke lenge siden hun var
fullt aktiv i darten. I NM singel i
mars i år ble hun nr. 3 – og senest
26. april, - i Norsk Winmau / Cricket, plasserte hun seg helt i toppen
av resultatlistene, som så mange
ganger før. Pr. denne dato har hun
faktisk en 2. plass i NC-mesterskapet 2014.
Lill har spilt dart i mange år. Hun
startet sin karriere i Vennesla, deretter SoVe, og var lenge i Willhelm
Tells DC, - før hun havnet i Arendal.
For oss i Arendal Darts Club vil det
alltid stå en plass tom. Etter at Lill
kom til oss, var hun i flere år fast inventar på damelaget og var med å
sikre klubben flere gjeve titler, bl.a.
NM Gull for lag og Norgesseriemesterskap. I tillegg har hun mange
flotte bragder i singel og par.
Lill var den som aldri ga seg så
lett, - selv om det så mørkt ut.
Nei, - hun kjempet med nebb og
klør, -og ofte snudde hun kamper til
sin fordel – og vant.
I slutten av mai i år fikk hun den
vonde beskjeden at hun var alvorlig
syk. Hun hadde fått kreft, - av den
hissige typen. Men hun ville ikke gi
seg uten kamp.
Men denne siste kampen, - den
viktigste i hennes liv, - greide hun
dessverre ikke å vinne, tross sitt
enorme pågangsmot og sin utrolige
viljestyrke.
Lill var et godt og varmt menneske som alltid hadde omsorg for andre. Var flink til å lytte og tok seg
alltid tid til en god prat. Hun var ei
livlig og glad jente, og kunne omgås
alle. Hun gjorde ingen forskjell på
”Kong Salomo” og ”Jørgen Hattemaker”, - for henne var alle like mye
verd. Lill var aldri redd for å si fra
om det var noe hun mente var galt, men alltid med ett smil om munnen. Og trengte du trøst for ett eller
annet, så sto Lill der med åpne armer og du fikk en god og varm
klem.
Fredag 19.september fulgte vi Lill
til hennes siste hvilested.
En fullsatt Vennesla kirke fikk
overvære en verdig og fin seremoni,
med en helt spesiell start på det

hele. Da det i stedet for orgelmusikk
tonet ut i kirka, bl.a.:
”Come along now - Come along
with me
Come along now - Come along
and you ll see
What it's like to be free”
og deretter “Tears in heaven”, føltes det som Lill var med oss. Det var
en veldig sterk opplevelse. Og når
”The Rose” ble fremført som solosang, trillet tårene på mange.
Der var mange fra dartmiljøet i
hele Agder, og også fra Rogaland,
som kom for å ta avskjed med henne. De aller fleste med en rød rose
som en siste hilsen.
Det viser hvor godt likt Lill Solfrid var. Hun har satt dype spor i
oss, og gitt oss mange gode minner
som ingen kan ta fra oss. De ligger
der innerst i våre hjerter.
At Lill nå er borte er et stort savn
for oss alle, men aller mest for hennes kjære Johnny og resten av familien. Vi sender våre varmeste tanker
i sorgen.
Takk for at vi fikk være dine venner Lill, – vi vil aldri glemme deg!
Din tapre strid for livet er over,
din korte kamp mot sykdom er endt.
Fredfylt og uten sorger du sover,
befridd fra hver en smerte du har kjent.
Hvil i fred vår kjære Lill!
Solveig Sivertsen
på vegne av alle dartvenner

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

