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Hallo alle dartsvenner!
Solen skinner og himmelen er blå, så våren ser ut til å ha kommet. Forhåpentlig er snø og is forbi og vi kan glede oss til fortsatt vår og til sommeren, samt mange spennende openturneringer rundt om i landet fra
Finnmark til Stavanger. Vi håper at dere helt nordpå husker på at dere
er veldig viktig for norsk darts, og vi vil så gjerne få følge med på turneringene deres, og skrive mer om dere i daRts. Vi håper å få høre litt
mer om dartsforholdene ”der oppe”. Ta kontakt med redaksjon, (kontaktopplysninger til venstre), eller send oss skriftlige rapporter. Det kan
være i form av en liten artikkel eller notater, gjerne kopier av puljeark/cupskjemaer som kan skannes og sendes til oss. Og bilder! Mange
synes det er artig å få med sitt bilde i daRts.
Norgescup 1 og 2, Elitecupen, Veteranmesterskapet, Juniortreff.1 og
NM Single & Lag er allerede ferdigspilt for i år, og i tillegg en del utenlandske turneringer hvor nordmenn har gjort det meget bra. Vi takker
og bukker for alt det fine stoff dere har sendt til redaksjonen, det er så
moro for oss med overraskelser. Mange fine bilder fulgte også med. Vi
gratulerer Ramona Eriksen og Henrik Halsvik med tre strake seire hittil
i år. Vi gratulerer også våre nye Norgesmestere i single og lag.
Etter å ha sagt det, bønnfaller vi dere om å huske daRts når dere er ute
og spiller. Telefonkamera er greit, men bildene blir dessverre ofte ikke
særlig gode pga. for lav oppløsning. Kvaliteten av bilder tatt med fotoapparat er selvsagt mye bedre, MEN det er likevel bedre å sende telefonbilder enn ingen bilder.
Mange takk til alle som har overrasket med nytt og spennende stoff,
både utenlandsk og hjemmefra. Vi vil også rette en stor takk til arrangørene som har forsynt redaksjon med opplysninger nok til å kunne gi
en skikkelig redegjørelse i bladet. Vi minner om viktighet av historikken. I fremtiden blir daRts kanskje det enenste sted hvor det finnes en
skriftlig historie om denne fine sporten helt tilbake til 80-åra. Dagens
juniorer kan sikkert få glede av å kunne referere tilbake til opplevelser
fra den tiden de spilte som unge. Ikke minst turer innad i Norge og muligheten til å kunne reise utenlands på Norges juniorlag ”ett eller annet
sted i Europa”.
Ha det bra alle sammen.
Vel møtt! Hvor? Det vil tiden vise.
God sommer med masse sol!
RED.

Uff, uff!
Det viser seg at med så mange ivrige dartsspillere rundt omkring i
landet, at 16 sider er i minste laget
for å kunne få med alt i daRts.
Vi har dessverre måttet kutte ut
en del fra NM. En del artige ting
helt fra de få elemineringskampene. Hendelser og resultater som
var morsomt å skrive om og leit å

måtte stryke! Kvartfinalene er også
borte.
Jeg bestemte meg for å skrive
dette fordi undertegnede er kjent
for å «mase» om å få mest mulig å
skrive om. Dette må dere bare fortsette med. Det skal ikke mangle
plass en annen gang!
Anne Hoff
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Presidenten har ordet
Hei alle sammen!
Kanskje litt seint å si godt nytt år, men jeg
gjør det likevel siden det er første bladet dette
året!
For å starte med slutten av
fjoråret! I Norgescupmesterskapet sammenlagt
ble det lagt Norgeshistorie! For første gang
ble både single og dobbel vunnet av et søskenpar! Rachna og
Rune David vant begge
deler! Gratulerer så mye
begge to!
Det er en glede å fortelle at
vi har klart å få en ekstra plass i
Winmau World Masters både i dame og herre
klassen for Norge. Disse går til vinnerne av
Norgescupen sammenlagt. Sammen med
Winmau plassen fikk også begge et reisegavekort på kr. 5000. Dette vil bli en fast ordning
framover, så nå er det noe å kjempe om i
Norgescupen!!
Vi har allerede passert påske og dermed
mange av årets turneringer. Elitecup, Veteran
NM, NC 1 + 2, Juniortreff og ikke minst NM
lag og Single! Gratulerer til alle dyktige vinnere!

Vis hensyn for
hverandre!
Husk
«FAIR PLAY»!

Jeg må trekke fram NM single i Sarpsborg.
Der var det veldig mange vanvittig gode kamper. Både dame og herre finalene var noe av
det beste jeg har sett i noen finale her i Norge! Gratulerer så mye til alle fire finalistene,
spennende var det helt til siste pil! Rachna
David og Kent Sivertsen som vinnere og Ramona M. Eriksen og Rune David som tok
sølvmedaljene! Kjempebra av alle sammen!
Også en stor gratulasjon til både Arendal og
Lillehammer som gikk av med seieren i henholdsvis dameklassen og åpen klasse.
Den NM helgen vi hadde i Sarpsborg i år
var helt fantastisk å få være med på! Ikke noe
bråk, bare blide fjes, i alle fall det jeg var vitne til. Den eneste ”klagen” jeg fikk var fra en
som var med i juryen for første gang som sa
”Første gang jeg er med i juryen og så er det
faen ingen ting og gjør”. Vedkommende var
nok like glad som styret for at det ble sånn!
En annen gledelig ting i forbindelse med NM
er at antall deltakere økte både i begge single
klassene og i lag åpen klasse. Damelag var
det samme som i fjor.
oe som ikke er så gledelig er at antall juniorspillere har gått ned en god del de
siste årene. Flere er gått over i senior klassen
og vi har ikke klart og rekruttere like mange
nye. Er det noe som har gode ideer på hvordan vi gjør det? Håper at klubber og kretser

N

legger hodene i bløt og kommer opp med
noen gode ideer!
Dette året er det ikke Nordisk, men neste
år er det på hjemmebane. Dette har
vi allerede jobbet med en god
stund og har inngått avtale med
Klubben Hotel i Tønsberg. Etter alle de gode tilbakemeldingene vi fikk etter at vi hadde Nordisk der i 2006, så er
det en glede og kunne invitere
til samme sted neste år!
Mye skal på plass innen den
tid, ikke minst dommere.
Sett av tiden fra 11. – 15. mai
2016. Da er stedet Klubben Hotel i
Tønsberg!
Forbundstinget nærmer seg med raske skritt.
Håper jeg ser riktig mange av dere der. Som
dere vet, og som jeg har presisert mange
ganger før, så er det her føringene blir lagt for
hva styret skal jobbe med framover. De som
ikke er til stede og bruker stemmeretten sin
har ingen innflytelse på det som blir bestemt!
å banketten på Veteran NM i Kongsberg
hadde jeg gleden av å dele ut hederstegn i
Bronse til Roy Arild Schultz for lang og tro tjeneste. På NM banketten i Sarpsborg hadde jeg
igjen gleden av å dele ut ikke mindre enn 3 nye
hederstegn i Bronse. Denne gangen til Rachna
David for formidabel innsats som spiller både
nasjonalt og internasjonalt. Til Jan Sindre Langlie for en fantastisk jobbing på grasrota. I Norges Idrettsforbund ville de kalt han for en Ildsjel! Til sist, men ikke minst til Monica D. Sagmoen, vår alles fantastiske sekretær for at hun
gjør den fabelaktige jobben hun gjør. (les mer
om alle disse et annet sted i bladet). Det er alltid kjekt og få lov til å gjøre slike ting!
Gratulerer alle sammen!

P

Jeg fikk også æren av å overrekke en gave til
Norges eldste dartklubb – nemlig TTA som
feiret 60 års jubileum 18. mars. At darten
startet i Norge allerede i 1955 er jo helt utrolig. En kjempesprek 60 åring spør du meg!
GRATULERER!
Til slutt, en person som fortjener en ekstra
stor takk for alt han gjør for Norsk Dart er
Arild Hoff. Hans kunnskap om alt er helt
uvurderlig! Er det noe vi lurer på, er det bare
å ringe Arild, han svarer på alt. Det er fantastisk å ha en sånn ”sikkerhetsventil”. Jobben
hans som leder i Lovkomiteen er helt fantastisk, og mye større enn de fleste av oss aner!
TUSEN TAKK ARILD!!
Da sees vi på Forbundstinget i Oslo og på
NM Kretslag i Kristiansand!!
Darthilsen fra Åslaug
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Gratulasjoner til våre nye Norgesmestre 2015
RACHNA DAVID & KENT SIVERTSEN
For en minnerik dartshelg! Det var en økning i antall deltakere
i herresingle til 161,
noe som er ti flere enn
i fjor og også damene
økte med tre til 46.
Ikke så store tall men
det går oppover, noe
som er bare positivt.
Det var masse imponerende spill i løpet av
helgen, og et meget bra
og ivrig publikum. Hotellet tok imot oss med
omsorg som vanlig, og
banketten med utdeling av både premier
og hederstegn, pluss
feiring av TTAs 60-års
jubileum, var en kjempesuksess. Det må
også nevnes at maten
var meget bra.
Tekst; Anne Hoff
Bilder: Anita Kartveit/Anne Hoff

Kun ett leg skilte Rachna og Ramona fra NM-tittelen.
Rachna vant det siste og tok dermed sin andre tittel i
single. I alt har hun 15 NM-titler tilsammen. Vi gratulerer!

USA – men ikke en
temmelig tent Rune
her hjemme. Kent og
Robert har spilt mye
mot
hverandre
gjennom årene og
kampen var nokså
åpen fra starten av.
Det ble en bra kamp
som Kent til slutt
vant 5-3 og sikret seg
plass i finalen mot
Rune. En rolig og behersket Kent er bestandig et faremoment.
inalen var en
thriller fra starten
av! Kent fortsatte å
spille på sin vanlige
rolige måte, mens det
var tydelig at Rune
hadde store planer
om at det skulle bli to
ganger David øverst
på pallen, da hans
søster Rachna nettopp hadde vunnet
tittelen Norgesmester
2015 i dameklassen.
Kampen utviklet seg
som følger:

F

Rachnas bror Rune har en NM-tittel fra tidligere og i tillegg
hele fire tapte finaler. Det ble nok en tapt finale. Denne gangen
bleKent for sterk. Vi gratulerer Kent med hans første tittel i single.

Velkomstcupen ble en utfordring for arrangørene med hele
102 påmeldte. Ryktene sier at det ble
nokså sent før alt var ”i boks”. I semifinalene var det Mikael Lindstrøm / Frode Røstad som vant 3-1 over Kenneth
Bråteng / Helge Mylle og Christian
”Josse” Johansen / Tone Fagerli som slo
Roy Rustad / Ramona Eriksen 3-2. Finalen var klar; Mikael / Frode mot Josse / Tone. Det ble notert at Josse / Tone
hadde et 15 pilers leg med 101 utgang,
men likevel tapte de til slutt 2-3. Mikael / Frode vant dermed helgens første
turnering. Vibeke Solvik, Victoria DC,
vakte oppsikt da hun kastet 2 x 180 i
kamp mot Josse / Tone. En god start
for helgen.

HERRESINGLE
Søndag morgen og tidlig oppe med
spenningen på topp. Alle gikk og tenk-

te sitt og mange drømte om å bli årets
norgesmester. Det viste seg at det var
såpass mange som leverte bra spill så
flere hadde hatt muligheten med litt
klaff. Av 160 deltakere er man dog
kommet ganske langt hvis man når de
siste 16. Noen enkeltprestasjoner som
ble notert i puljespillet var Trygve Johansen med 130 utgang og Jan Kenneth Wiker med et 13 pilers leg. Lars
Georg Storsletten, en aktiv junior for
mange år tilbake, spilte seg til puljefinalen der han var så ”heldig” å treffe
på en god venn fra Tromsø, Vegar Elvevoll. Vegar knuste imidlertid de forhåpningene Lars Georg måtte ha om å
havne helt i toppen.
emifinalene var begge kjempebra
kamper. Rune greide så vidt å tukte
Ronny til slutt med 5-4. Ronny som
greide å vinne nesten alt han spilte i

S

1. leg gikk til Rune, 2.
leg til Kent, og slik fortsatte det inntil
scoren var 4-4. Det var dødsens stille i
salen – ”Hva tror du skjer nå?” Rune
tapte neste leg da Kent avsluttet med
101. Stillingen var 5-4 til Kent, men
det var fremdeles sjanse for Rune til å
snu kampen. Det gikk imidlertid ikke
hans vei og istedenfor 5-5 ble det 6- 4
til Kent. Etter å ha kastet 15 piler i siste leg stod Rune med 57 i rest og Kent
med 81. ”Kent to throw first”. 81-utgangen satt og Kent var blitt Norgesmester 2015. For en finale – Det var
helt utrolig spennende. Gratulerer til
begge to.
Piler: Rune 17, 15, 18, 18 og
Kent 14, 21, 13, 15, 17, 15
Pilsnitt: Rune 28,54 og Kent 31,06
Kent kastet den eneste utgangen over
100, men det var bare så vidt med 101.
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DAMESINGLE
Åtte puljer og mange spente damer
stilte til start søndag morgen. De
bestod av noen juniorer, noen
”gamle” som har prøvd seg i NM
mange ganger tidligere og noen helt
”nye”. Det er iøynefallende hvor
mange nye klubber som har kommet til i løpet av ett år, og dermed
også mange nye fjes. De er alle mer
enn velkommen.
Junioren Iselin Hauen tapte puljefinalen (8-delsfinalen) for Ramona
Eriksen. De to har vanket mye sammen som juniorer inntil i fjor da
Ramona ble ”for gammel” og tok
steget opp i seniorklassen.
En av våre tidligere ”stjerner” tok
en pause en stund, men er nå tilbake igjen i knall form. Dette er Lise
Gro Finnestad som spiller for Sandefjord. Hun tapte sin puljefinale
for Lisbeth Hauen, runner-up i NM
i fjor.
Et litt mere ukjent navn var Vibeke Solvik, som gjorde seg bemerket
allerede i kveldscupen fredag
kveld. I NM slo hun ut erfarne Elin
Aasestrand og vant sin pulje.
Inita Bite, Monica Martinsen,
Tove Verket, Rachna David og Marta Krol vant også sine puljer over
hhv Nina Holm Johnsen, Rita Beck
Hauglid, Cynthia Munezero, Oddny Johansen og Heidi G. Lien.
il tross for Ramonas utrolige resultater hittil i år, hadde nok de
fleste satt sine penger på erfarne
Rachna. Ramona hang ikke helt
med i starten, og første leg tok
Rachna på 17 piler mens Ramona
satt igjen med 254 i rest. Leg to
gikk også til Rachna, men da utjevnet spillet seg og samtlige restscore
resten av kampen lå under 50.
Etter to tapte leg tok Ramona seg
selv i nakken og plutselig ledet hun
3-2. Rachna slo tilbake i sjette leg
og med 14 piler utlignet hun og deretter tok hun ett leg til og ledet 4-3.
Dette ville ikke Ramona har noe av
og med 26 piler kapret hun åttende
leg og stillingen ble 4-4. Det var stille i rommet. Skulle det bli seier til
Rachna eller ville tittelen gå til Ramona? Rachna er mere vant til slike
situasjoner og, JA, 5-4, og Rachna
ble ny Norgesmester. Gratulerer!
Piler: Rachna 17, 21, 14, 29, 26 og
Ramona 29, 27, 23, 25
Pilsnitt: Rachna 20,90 og
Ramona 19,90.

T

Mona Smith
Cawley, Ramona Mostad
Eriksen, Anita
Kartveit & Lillian Tønnessen
spilte Arendal
til topps i lag,
som så mange
ganger tidligere.
Ni damelag virker få i forhold til herrenes 45, men
lagene som deltok skapte
mye spenning og det ble
virkelig spilt mye god
darts.
egge semifinalene var
bra og spennende
kamper. Arendals kamp
mot Sandefjord endte 9-7.
Den andre semien viste
seg å bli en ”thriller”, det
det sto 8-8 etter 16 spilte
leg mellom Kelly's Helter
og Victoria DC. Her var
det Veronica Simonsen

B

som ble valgt av Kelly’s
Helter for å spille siste og
avgjørende leg, mens Victoria DC pekte ut Anita
Smith Cawley. Det gikk
Kelly’s vei og laget var
dermed i finalen.
inalen ble ikke mindre
spennende. Kelly's damer ville så veldig gjerne
vinne etter 2. plassen i
fjor. Arendal fikk raskt et
2-legs forsprang, men da
våknet Kelly's og utlignet
til 2-2. Deretter ble 3-2 til
Arendal like raskt til 3-3.
Fire strake leg til Kelly's

F

ble fulgt opp med
fire strake fra Arendal og stillingen ble
7-7. Spenningen var
på topp både ved
skiven og blant publikum. Kelly's Karin Mikalsen sikret
en ledelse på 8-7,
men Lillian Tønnessen svarte raskt med
utligning til 8-8.
Arendal valgte Ramona
til å spille det siste og avgjørende leget, og det
gikk til slutt Arendals vei.
Ramona tok sin tid og satte rolig matchpilen til seier 9-8 og Arendal DC var
blitt Norgesmestere for
damelag.
En meget underholdende kamp. Særlig bra
spill var det ikke, men
alle var vel passe sliten etter dagens spilling.
Raskeste leg hadde Ramona med 22 piler. Bra
gjort alle sammen.

Norgesmestere i lag Lillehammer DC: Stig Jarle Knudsen, Vegar Elvevoll, Svein Arvid Nygård
og Bjørn Sjølstad
Lillehammer DC var ikke
lett å slå i lagspillet, til
tross for alle timene de
hadde brukt ved oche’n i
løpet av dagen. Resultatet
i finalen ble 9-5 til Lillehammer over Golden Lion.
mesterer i Klubblag.
Semifinalene:
Golden Lion hadde ikke
store problemer med å
vinne kampen 9-5 mot
Strængspretten, som gratuleres med semifinale
plass. Lillehammer hadde
det verre mot Playerz som
kjempet helt til slutten. Da
stillingen ble 5-5 var Lillehammer på offensiv og
plutselig ledet de 8-5. Audar Solberg vil mer og rettet opp til 8-6. Så ble det
Svein Arvid Nygård som
slo Rune David og Lillehammer ble årets Norges-

illehammer åpnet finalen med å vinne første leg, men Golden Lion
overtok deretter føringen
med å vinne tre strake
leg. Etter åtte spilte leg
var stillingen 4-4. Golden
Lion begynte å svikte litt
og lot det ene leg etter det
andre forsvinne til Lillehammer, og etter 12 leg
var stillingen 8-4 i Lillehammers favør. Per Anisdahl gjorde et forsøk på å
snu kampen med å vinne
13. leg på 17 piler, men

L

Lillehammer ved Stig Jarle Knudsen sikret seg 14.
leg og seieren 9-5. Seieren
var deres, og det ble fire
lykkelige norgesmestere
fra Lillehammer DC.
Lillehammer hadde leg
på 23, 18, 19, 20, 23, 18,
14, 25, 24 piler.
Golden Lions leg gikk
på 21, 23, 18, 20, 17 piler.
Kampens raskeste leg
var 14 piler ved Stig Jarle Knudsen.
Det ble registrert to
100+ utganger; 153 ved
Stig Jarle Knudsen og
102 ved Vegar Elvevoll.
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NC-1
Sarpsborg
31, jan.1. febr.
tekst og foto:
Anne Hoff /
arkiv

RAMONA ERIKSEN &
HENRIK HALSVIK
vanskelig å slå om dagen!
Da Østfold Stål DC påtok seg å arrangere Norgescup 1 - 2015, tok de
på seg et stort ansvar. Dette er vanligvis den norgescupen i året med
flest påmeldte, i år ble det 115 stk.
totalt. Det har kun vært positive
tilbakemeldinger om arrangementet. Arrangørklubben prøvde til og
med noe nytt, med en litt utenom
det vanlige kveldscup på lørdagskvelden. Det var tøft gjort å ta på
seg enda mer jobbing enn det som
vanligvis hører med i en norgescup. Til takk for innsatsen, var det
meget populært blant deltakere.
En flott utført dartshelg!
Det ble arrangert en velkomstcup på
fredag og helgens første ”champions”
ble Gøran Lund / Jørn Monsen. Grattis!

HERRESINGLE, 89 DELT.
Det var mye bra spill i årets første norgescup. Mange puljer var meget flinke
til å registrere ”godbiter” på puljearkene. Her følger noen eksempler: Tellef Mjelde13 / 14 p; Atle Berger,13 p.
Robert Wagner,14 p. Per Ivar Nørstebøen / Cor Dekker; 15 p. Henrik Halsvik / Kjetil Hansen 16 p. Utganger
100+: Leif Inge Oen 143; Leif Hammer 130: Kjetil Hansen 120; Terje
Oseth 118; Piotr Krol 113: Håkon Helling 104 og Ole Kristen Sagmoen 102.
Henrik Halsvik, PLz, spilte seg fram
til finalen etter å ha slått Cor Dekker,
YO, i semifinalen, Frank Ulseth, GL, i
kvartfinalen og USAs ”Wonderboy”,
(se side 11) Ronny Kasin i åttedelsfinalen. ”Runner-up” Vegar Elvevoll, LH,
vant over Rune David, PLz, i semifinalen og Rune Norgaard, PP, i kvartfinalen. Semifinalistene Cor og Rune vant
sine kvartfinaler henholdsvis over fjorårsvinner Dennis Nilsson, SV, og Daniel Andersson, SF. Det er sjelden å se
navn som Robert Wagner, Jacques
Langston, Walter Lau m.fl på 17-32
plass, men slik ble det denne gangen.

Finalen ble fullstendig enveiskjøring
med Henrik som overlegen ener og en
sluttscore på 5-0 mot Vegar Elvevoll.
Henrik hadde leg på 18, 14, 21, 16 og
13 piler og pilsnitt på 30.54. Til tross
for null leg, greide Vegar å holde seg så
tett innpå Henrik at hans pilsnitt ble
26.70.
Raskeste leg i cupkampene ble 13 piler kastet ved Robert Wagner, Christian Hanstad, Piotr Krol, Atle Berger,
Tellef Mjelde og Henrik Halsvik. Bevis
på at 13 piler er ikke en så sjelden hendelse lengre. Høyeste utgang hadde
Leif Inge Oen med 143 poeng.

DAMESINGLE, 26 DELT
Det er sjelden å oppleve så mange som
26 damer på startstreken. Her fantes
det også mange gode spillere som skulle kjempe om å være best i årets første
norgescup. Noen noteringer fra puljene ble registrert. Allerede her var to
damer uslåelig, da verken Anna Forsmark eller Ramona Eriksen tapte ett
leg. Det ble notert at både Anna og Ramona kastet 16 pilers leg og Tove Verket, TTA hadde høyeste utgang på 114.
Før de møttes i finalen hadde Ramona Eriksen, AR, vunnet kvartfinalen
over Birgitte Juler, ME, og Tove Verket,
TTA, i semifinalen. Anna Forsmark,
SV, overrumplet Karin Mikalsen, KH, i
kvarten og Marta Krol, NØ, i semien.
Fra finalen vet vi dessverre lite, men
det er bra at Ramona ”fikset” seier til
hjemlandet!
ørdags kveld ble litt spesiell i og
med at Østfold Stål, i tillegg til å arrangere sitt første NC, hadde lagt opp
til en kveldscup for alle som ønsket å
spille mest mulig. Det var meget populært med mye ros til klubben i etterkant. Det ble Robert Hansen, LV, og
Ramona Eriksen, AR, som vant med
Atle Berger og Erika Hansen på 2.
plass.

L

HERREDOUBLE, 40 PAR
Det finnes lite opplysninger fra doubleklassene, men det går rykter om
noen særdeles spennende kamper. 80
deltakere i par er meget positivt.
På resultatlisten fant vi ett navn vi
ikke har sett på lenge – i hvert fall som
nr. 1. Magnar Espelid vant sammen
med Cor Dekker, begge fra en forholdsvis ny klubb, Yorker DC. De
kjempet seg forbi Lillehammers sterke
par Vegar Elvevoll / Stig Jarle Knudsen
i finalen og Walter Lau / Jan Martin
Robertsen, Willhelm Tell, i semien.
Vegar / Stig Jarle fikk sikkert sterk
motstand av Ronny Kasin / Jostein Oldret, Vic / Nid, i semifinalen.
Raskeste leg hadde Elvevoll / Knudsen med 13 piler, og høyeste utgang
fikk Kjetil Eikesdal med 160 poeng.

DAMEDOUBLE 16 PAR
Hos damene var det 32 deltakere, dvs.
flere enn i single. Dette er meget positivt med tanke på interessen for vår sport.
I kvartfinalene vant Marta Krol / Ramona Eriksen, NØ/AR, klart 3-0 over
Yvonne Brustad / Jeanett Jensen, ØS. Likeledes vant Elisabeth Eidet / Lise Gro
Finnestad 3-0 over Cynthia Munezero /
Randi Dalhøi, ViC/WT. De 2 siste kampene ble vunnet 3-1; Hege Løkken / Tove
Verket. ODT/TTA vant over Anna Forsmark / Karin Mikalsen, SV/KH og Monica Martinsen / Randi Krohn, GL, slo
Elin Aasestrand / Erika Hansen, GO/LV.
Det ble Marta / Ramona og Hege /
Tove som skulle kjempe om førsteplassen. Finalen ble fullstendig enveiskjøring fra Ramona / Marta som vant 4-0.
De hadde leg på 19,29,21,30, piler og
pilsnitt på 20.24. Hege / Tove måtte
nøye seg med 15.90 i snitt..
Redaksjonen takker Østfold Stål for
fint samarbeid under NC.1. Dere gjorde en ypperlig jobb ihht. daRts.
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Vidar måtte melde pass for
Henrik som er uslåelig om
dagen! Han var
kjempe glad for
2. plassen.

28. febr.
1. mars
tekst/bilder:
Anne Hoff,
Willfrid Kasin
Rachna David

Er det mulig?
Tredje seier på rad!
RAMONA ERIKSEN &
HENRIK HALSVIK
Nidaros DC, Trondheim, tok på seg
arrangementet av Norgescup nr. 2
2015. Det ble et meget vellykket
arrangement med bra oppmøte på
46 herrer og 21 damer. Antall damespillere synes å øke betraktelig
totalt sett. Bra!
I Herresingle kunne det sikkert fortelles om mange personlige bragder, særlig i løpet av puljespillet, noe vi ikke
hører så mye om. Henrik Halsvik,
PLZ, er mer eller mindre uslåelig for
tiden. Han har trent iherdig i mange år
for å oppnå en slik suksess, og han
skal ha all ære for det sammen med
alle andre som har gjort det samme.
I NC 2 slo en smilende Henrik først
Kent Sivertsen, SMØ, i kvartfinalen,
og deretter Jostein Oldret, NID, i semien. Runner-up, den som vanlig smilende og ivrige Vidar Fisknes SK, overrumplet Ståle Johansen, SMØ, i kvartfinalen og Frode Ulveraker, NØ, i semifinalen. Som vi vet, ble det Henrik
som vant finalen mot Vidar til slutt.
De to siste kvartfinalistene Robert
Hansen, LVG, og Kjell Arild Gravseth,
NAM, tapte for hhv Jostein og Frode.
Det var bra spill sies det.
Damesingle fantes det 21 ivrige deltakere ved oche'n. Startlisten inkluderte navn som Ramona Eriksen,
Rachna David, Tove Verket m.fl. og
det bød på mye spenning. Ramona
Eriksen, AR, Kristin Aspen, SK, Tove
Verket, TTA, og Rachna David, PLz,
vant kvartfinalene over Lena Hansen,
GO, Åse Olin Røssevoll, LVG, Aud
Aarvik, NAM, og Heidi Berdal, NID.
Semifinalene ble deretter mellom Ramona og Tove samt Kristin og Rachna.
Det ble Ramona og Kristin som skulle
møtes i finalen, og som vi vet, ble det
Ramona som ”sjekket” inn på førsteplass igjen etter en spennende kamp.
Kristin kan være skikkelig farlig når

I

Erika Hansen
& Tove Verket
vant damedouble
Ramona

Ramona

det gjelder. Ramona hadde turneringens raskeste leg på 14 piler og Rachna
fikk dagens høyeste utgang på 112 poeng.

HERREDOUBLE PÅ SØNDAG.

amedouble ble gjennomført med
ni par, der Erika Hansen, LVG /
Tove Verket, TTA, havnet øverst på resultatlisten. De slo Heidi Berdal, NID /
Unni Bakkan, NAM, i finalen og Aina
I. Jansen / Åse Olin Røssevoll, LVG, i

D

I Herreklassen sikret
Robert Hansen og
makker,
Christian
”Josse” Johansen seg
finaleplassen etter å
ha slått paret Kent
Sivertsen / Ståle Johansen, SMØ i semien og Karl Jonny
Lervåg / Leif Inge
Oen, GO, i kvartfinalen. Kjell Michael
Vaabenø
/
Stian
Lyngfelt, NID, vant
semien over Jostein
Oldret NID / Ronny
Kasin, VIC, og Frank
Steinsland / Geir To glade gutter! Christian "Josse" Johansen og Robert HanAlvheim, P.Sotra, i sen vant herredouble foran Nidaross egne Kjell Michael
kvartfinalen.
Kjell Vaabenø & Stian Lyngfelt.
Michael / Stian hadde raskeste leg på 14 piler og Kent / semifinalen. Langevåg DC gjorde det
Ståle sikret seg dagens høyeste utgang bra med en spiller i finalen og to i semien.
på 116.
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BESTE I 2015

ATLE BERGER & INITA BITE
Herre & damer veteraner

ATLE BERGER/MIKAEL LINDSTRØM
TOVE VERKET/INITA BITE
Herrer & Damer doubleveteraner
DAVID BATE
Superveteran

EILER EGHOLM
Seniorveteran

Da er Veteran NM 2015 over
for denne gang. Vi i Golden
Lion vil få takke alle de koselig flotte menneskene som
tok turen hit til Kongsberg.
Håper dere hadde det like
koselig som oss. Det var åttende gang vi arrangerte i
år. Kanskje det blir flere etter hvert også.

ganger over 100. Olav Aase tok den
høyeste på 156. Jostein Oldret som
var førstereisgutt, må også få skryt
for flott og stødig spill. Han blir
skummel i årene fremover. Det er
godt man snart rykker opp en klasse, så man får litt fred fra disse unge
racerne. Det går som vanlig litt i bølger med spillingen til de fleste av
oss, og det er ikke alltid resultatlistene viser den hele og fulle sannhet.
Det kan være mye bra score, men så
var det det med dobbelen da ......

I år var vi noen færre enn i fjor, men
97 påmeldte er ikke lite likevel. Det
fordelte seg slik: 42 Juniorveteraner,
26 Superveteraner, 11 Seniorveteraner
og 18 Damer, 7 Damepar og 35 Herrepar
Det ble noen strykninger og endringer
underveis pga. sykdom og alkohol i litt
for store mengder på enkelte. Ellers
gikk alt fint gjennom hele helgen. Det
har vært en god stemning i kjelleren,
spesielt inne hos "gamlegutta" der roen
og stillheten var flott å få med seg. De
eldste er fortsatt best. Hos damene var
det også en flott atmosfære, men ikke
fullt så stille. Der kom den ene latterbølgen etter den andre. Som vanlig skal
damene ha skryt, der går alt helt av seg
selv. De styrer alt og kommer nesten
bare ut for å spille finaler. Bare synd at
vi ikke ser mere til dem.
il tider var det mye god spilling.
Det var flere 13-pilers leg men Atle
Berger tok det raskeste, med en super
12-piler. Han spilte utrolig stødig og
var suverent den beste spilleren
gjennom hele helgen. Høye utganger
var det også mange av. Alle ble sikkert
ikke registrert, men vi talte ca. 25 ut-

T

ørdags kveld var det den årlige
banketten. Programmet var som
vanlig, mat og drikke med premieutdeling og taler. Kjell stilte som vanlig
elegant kledd og holdt en av sine
usedvanlige flotte resyméer på hva tiden i livet går med til. Alle brødskivene, fårepølsene og halvliterne han
har konsumert gjennom årene er tidligere gjort rede for. Nå vet vi endelig
hvor lang tid han har brukt for å kvitte seg med det også. Latteren buldret
i salen. Nå må vi dessverre bare vente et helt år til neste gang.
Åslaug sa til meg før middag at
hun skulle få én til å holde kjeft – og
det gjorde hun.
Presidenten vår klarte nemlig det
kunststykket å målbinde ingen ringere enn Roy Schultz, da han i år ble
tildelt Bronsepilen for sin innsats for
norsk darts. Det tok noen minutter
før hedersmannen fikk samlet seg
nok til å få takket. Roy kom med en
anmodning som jeg håper han sender inn til "daRts". Etter middagen
samlet mange seg i baren for litt felles hygge. Vi savnet sårt Runar Høiberg og gitaren hans.
Fortsetter side 9

L

Atle viser
sine krefter!

Som vanlig kommer det litt ros og ris fra
oss. Denne gangen er dessverre intet unntak. Dette gjelder ikke bare oss, men alle
turneringer.
Når vi nå engang har blitt veteraner, har
vel de fleste av oss spilt darts i noen år? De
fleste burde vel også ha lært litt om hvordan man skal oppføre seg og hva darts går
ut på. Det er jo det samme vi skal gjøre
hver gang. Vi spiller vårt spill. Vinner vi,
skal vi spille igjen. Taper vi, skal vi dømme på banen vi spilte på. Det kan da ikke
være så utrolig vanskelig å lære? 13 stykker dukket IKKE opp til dømming! Hadde
vi sendt ut bøter som de gjorde på NC-1,
hadde vi fått greit med penger i kassa.
Hvor mange timer som ble brukt til å finne
spillere til kamp eller dømming, tør jeg
ikke tenke på en gang. Vi kunne helt klart
brukt den tiden til noe mye bedre.
Alkoholregelen var også vanskelig å
skjønne for enkelte. Det er IKKE LOV å ta
med eller nyte alkohol ved banene. Hadde
vi vært strengere, hadde noen måtte forlate
lokalet mye tidligere. Hvis vi arrangerer
igjen, blir det dessverre noen som ikke får
stille neste gang.
Arrangører skal være, ja, nettopp arrangører, ikke barnehagetanter.
En liten undring vedrørende de som er
så fulle at de sovner i ganger og kroker, eller ikke klarer å komme seg opp til spillestart. Er det ikke mye bedre og billigere å
drikke hjemme, istenfor å bruke en formue
på å reiserundt for å drikke? Så vidt jeg
har lært, er darts en sport som måles i score, antall leg og høye utganger og IKKE i
promille.
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VETERAN-NM RETT FRA SKIVEN
Noen ”godbiter” fra de ulike turneringene under Veteran NM 2015

Anita Bite til topps i både single og double.
Dette gjelder heldigvis svært få.
Resten er fantastiske, og det er det
som gjør at arrangører som oss, over
hele landet, gang på gang legger ned
en stor mengde arbeid for at dartspillere skal kunne kose seg på turnering
etter turnering.
Til avslutning takker og bukker vi i
GLDC for en fantastisk flott helg. Så
gøy å se dere alle sammen og vi håper
på snarlig gjensyn. Vi i Golden Lion
er utrolig glad i dere!
Per Anisdahl

JUNIORVETERAN, 41 delt.
Det var en bestemt gjeng som møtes ved
oche n lørdag morgen, og det ble mye
godt spill. At Per Anisdahl, som var vert
og ”sjef” hele helgen, hadde krefter nok
til å spille var et under. Ikke bare deltok
han, men i puljen kastet han et 13-pilers
leg og i likhet med Leif Inge Oen satte
han også en 144 utgang. Ronny Kasin satte 2 x 13 pilers leg, mens raskeste leg i
puljespillet var 12 piler og gikk til helgens
helt, Atle Berger. Han hadde også en 125
utgang, mens Olav Aase sto for turneringens høyeste utgang på 156 poeng.
Børre Borgan, GL, slo Jostein Oldret,
NID, 3-0 i semifinalen, mens Atle Berger,
ØS, tapte ett leg for sin doublemakker
Mikael Lindstrøm i den andre semien.
Børre Borgan måtte melde pass i finalen
som han tapte 0-4 for Atle. Sikkert en
underholdende kamp.
SUPERVETERAN, 26 delt.
Kun Magnar Espelid, YO, kom helskinnet fra puljen sin uten å ha tapt ett leg.
Det er kanskje i denne klassen det er
mest konkurranse. Dave Bate, ODT, som
er en av de ivrigste, gikk videre på bekostning av sin like ivrige venn Derek
Henry, TTA, i åttedelsfinalen.
Dave Bate og Tore Bøe, SF, var for gode
for Ingar Edmund Nilsen, HA, og Bjørn
Landmark, YO, i semifinalen, slik at det
ble Dave og Tore som skulle spille finale
til slutt. Dave var så glad, så glad da han
slo Tore i 4-1 i finalen, med leg på 23, 19,
22, 22 piler og et pilsnitt på 22,19. Tore
hadde spilt bra da han slo Bjørn 3-0 i semien, men han havnet litt etter i finalen
med et pilsnitt på 13,2. Hans eneste leg
gikk på 20 piler.
SENIORVETERAN, 11 delt.
Det ser ut som om det var ”rå” spilling i
pulje 2, der Per Jan Fagermo, NA, slo til
og vant med 2x180 underveis. Jan Erik
Paulsen, FRY, fulgte like etter med 1x180.
Oddvar Hem, SF, var tydelig på offensiven og vant puljen sin med pluss 6 i legdifferanse. Uheldigvis for Oddvar ventet
Jan Erik for ham i semifinalen og der
vant Jan Erik 3-1. Eiler Egholm vant også
3-1 i den andre semien over Per Jan. Jan
Erik traff Eiler for andre gang i finalen,
etter at han hadde slått ham i puljespillet.
Eiler sikret seg til slutt en 4-2 seier i en
godt spilt kamp hvor Eiler hadde leg på
22, 28, 18, 22, et pilsnitt på 21,91, og
highscore på 7x100, 3x140, 137, 121. Jan
Erik hadde leg på 21 og 24 piler, pilsnitt
på 20,49 og highscore på 2x100, 121, 136,
140.

Atle helgens «konge» med sin partner
Mikael og «sjefen» Per etter seier i par.

DAMEVETERANER, 17 delt.
Lise Gro Finnestad, SF, var best i puljespillet uten noen tapte leg og med ett 180
score. Raskeste noterte leg var 21 piler
for Inita Bite, DGA. Tove Verket, TTA,
vant sin pulje og noterte en 116 utgang.
Det var mye overlegent spill i kvartfinalene der samtlige endte 3-0; Inita mot
Rene Marie Hansson, DK.3050, Hege
Løkken, ODT mot Åslaug Ekren, 3 SV,
Lise Gro mot Aud Aarvik, NA, og Heidi
Berdal, NID mot Tove Verket. Inita vant
semifinalen mot Lise Gro og Hege slo
Heidi 3-0 i den andre semien, der det ble
notert et 17 pilers leg.
DAMEDOUBLE, 7 par
I den ene semifinalen ble det Tove Verket, TTA / Inita Bite, DGA som vant 3-0
over Heidi Berdal, NID / Aud Aarvik,
NAM. Den andre endte også 3-0 der Marianne Halvorsen / Lise Gro Finnestad,
SF, vant over Rene Marie Hansson / Lise
Beate Ødegård, DK.3050. Tove / Inita
vant deretter finalen 4-1 over Marianne /
Lise Gro. Begge lag med ”double trouble
de Lux” og lange, lange leg. Tove / Initas
beste leg var på 23 piler, og var det eneste under 30 gjennom hele kampen! Deres
pilsnitt var på 16,60.
HERREDOUBLE, 33 par
I denne klassen finnes det bestandig
mange gamle ”fiender”. Det virker som
om det er mye ”ære” som står på spill
både blant de eldste seg i mellom, og de
eldste sammen mot de yngre som rykker
opp etterhvert. Moro er det iallfall. To
par kom helskinnet fra puljespillet med
null tapte leg; Børre Borgan, GL / Ronny
Kasin, Vic og Mikael Lindstrøm / Atle
Berger, ØS. Sistnevnte fikk også notert en
121 utgang i det innledende puljespillet.
Igjen dukker navnene Dave Bate og Derek Henry opp, men denne gangen som
par og ikke mot hverandre. De spilte seg
helt til semifinalen hvor de tapte 0-3 for
Jostein Oldret, NID / Thor Helmer Johansen, ODT. Den andre semien vant
Mikael / Atle 3-2, etter god motstand fra
Børre / Ronny. Finalen ble da mellom Jostein / Thor Helmer og Mikael / Atle. Det
så lovende ut for Jostein / Thor Helmer
som gikk bestemt ut og sikret seg en 2-0
ledelse, før Atle / Mikael kom ordentlig i
gang. Da snudde de imidlertid kampen
totalt og vant 4-2. De hadde snitt på 20,95
mot runners-up som hadde 19,42. Det
var ikke den mest spennende kampen til
disse fire å være, men det kan nok forklares med at det hadde vært mye spilling i løpet av helgen.
Anne Hoff, redaksjon
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• LONG ISLAND EMPIRE OPEN • LAS VEGAS OPEN

Ronny Kasin sikret seg tre førsteplasser og en andreplass!
Her kommer en liten reportasje fra
gjengen på tur. Vi var hele åtte personer på tur til New York i helgen
16 – 19. januar, herav sju deltakere
i Long Island Empire Open. Det
viste seg nesten å gå ”all in” for
Ronny Kasin som sikret seg 3 x 1.
plasser og 1 x 2.plass.
Første utfordring var i double cricket,
der Ronny Kasin og Jostein Oldret
gikk helt til topps. En god start. Ellers
klarte Geir Alvheim og Stig Erik Hjellestad seg gjennom første runden, men
så var det slutt. Cricket er jo nasjonalsporten ”over there”, så det var ikke
lett. På damesiden røyk Willfrid Kasin
og Åse Olin Røssevoll ut i første runde.
Her var det mye taktisk spill.
Neste utfordring var single 501.
Også her gikk Ronny helt til topps, og
med over 200 påmeldte var dette en
meget bra prestasjon. Stig Erik og Jostein røyk ut etter fjerde runde, noe
som også var en bra prestasjon, mens
Geir klarte seg gjennom to runder.
Willfrid var strålende fornøyd med en
5-8. plass. Hun røyk ut grunnet nerver
i siste leg, der hun ikke greide å sette
avgjørende double.
Etter dette begynte det å ”summe”
litt i lokalet, og setninger som ”Crazy
Norwegians” ble hørt. Vi fikk plutselig
veldig mye oppmerksomhet, og jeg
trur nesten annenhver amerikaner har
en eller annen tilknytning til Norge. Vi
var høyt oppe og kjempefornøyde med
resultatene, men vi hadde flere turneringer igjen, så her måtte vi roe oss litt
og legge en plan for å gå ”all in”.
Neste turnering var trippelmix og vi
stilte med to lag. Stig Erik/Geir/Åse
Olin klarte seg helt til andre runde,
mens Ronny/Jostein/Willfrid klarte
nesten å gå hele veien. Det ble en fin
andreplass, og det var kun små marginer som en avgjørende double som
ikke vil sitte der den skulle. Mye bra
spill tross alt.
Så var det klart for siste utfordring,
herredobbel 501. Paul Engmark spilte
sammen med en amerikaner ved navn
Hoffman. De gikk på et tap i andre
runde. Geir/Stig Erik tapte først i semifinalen, og det ble en fin 3-4. plass for
dem. Ennå bedre gikk det for
Ronny/Jostein som vant hele turneringen. Det ble altså enda en seier for
Norway. Totalt sett veldig gode resultater, og en fin gjeng å reise på tur med.

Ronny Kasin
vant Long
Island Empire
Open!
”Wonderboy”
Ronny med
en av sine 4
premiere!

Willfrid
«over the
moon»
med sin
5. plass
i single!

Jostein mer
enn fornøyd
med gevinsten!
Vi fikk også med oss litt sightseeing i
New York. Øs pøsende regnvær var
ikke nok til å stoppe oss. Farvel New
York!

LAS VEGAS OPEN
Turen fortsatte fra New York til Las
Vegas. Vi ankom spillehotellet allerede
mandag kveld, dvs. i god tid før turneringen som startet fredag 23. januar.
Hotellet, Tuscany Suite & Casino, er

en liten bortgjemt perle. Litt utenfor
stripa, men allikevel i gangavstand.
Det kan absolutt anbefales.
Turneringen startet fredag med trukket double 501. Dette fungerte akkurat
som i Norge, med spill og stemning og
en god mulighet til å knytte nye bekjentskaper. Og amerikanere er hyggelige, det morsomme er at det virker
som om nesten alle har norske aner.
Her treffer man også folk fra Japan,
Sverige, Finland, Canada, Tyskland og
sikkert enda flere.
Lørdagen startet med double, Cricket. Paul Engmark spilte med en amerikaner ved navn Steve, og kom lengst
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• LONG ISLAND EMPIRE OPEN • LAS VEGAS OPEN

Nordmenn blir husket for fire første,
to andre og en tredjeplass!

Willfrid og
Jostein fullførte og gikk hele
”stripa” på
6.8 km!

Stig Hjellestad / Geir Alvheim 3-4 plass
i par på Long Island.
av oss med tre kamper vunnet. De tapte for paret som til slutt ble nr. to.
Amerikanerne elsker cricket og der er
det mye taktikk ute og går. Stig Hjellestad og Geir Alvheim vant to runder,
og de tapte også for dagens toere. Jostein Oldret og Ronny Kasin klarte seg
også i to runder, mens jentene våre,
Willfrid Kasin og Åse Røssevoll, tapte i
første runde for to japanske jenter. Det
er ganske morsomt å spille mot disse
små japanere. De løper frem og tilbake
når de henter pilene og du har ingen
sjanse til å forstå hva de sier.
Neste turnering var single 501. Her
klarte Ronny seg best med en 17-32.
plass av 248 påmeldte. Jostein, Geir og
Stig klarte seg helt til tredje runde, og
det var absolutt ikke dårlig spilt av
noen.
Søndagen startet med double 501.
Her kom Jostein og Ronny til tredje

runde, mens alle andre røk ut fortere
enn de ønsket. Så var det single cricket, hvor Stig sikret seg en bra 17-32
plass etter veldig godt spill. Ronny røk
ut i andre runde.
Siste utfordring var mixdouble. Denne var egentlig ikke noe å skrive hjem
om. Slitne etter en utrolig bra og morsom helg, gikk det rett vest for alle
sammen
Vi kan absolutt anbefale turneringen
Las Vegas Open, både for det sosiale
og turneringsmessig. Og sist men ikke
minst for et avbrekk i mørketida her

hjemme. Las Vegas er en flott by hvor
du kan oppleve masse. Og vinner du
ikke noe i darts kan du kanskje ha lykken med deg på casino. Du kan også
være så heldig at du møter på en Elvis.
All in!
Ronny Kasin.
Riktig imponerende av Ronny som ikke
bare spiller super bra darts, men også
finner tid og krefter til å skrive så fint
om alt og alle. Red.
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uniortreffene minker i størrelse litt etter litt nå. Vi blir færre og
færre spillere. Dette må vi prøve å gjøre noe med alle sammen –
både klubber og enkeltmedlemmer! De som allerede er medlem i
klubbene rundt om kring og er under 18 – still gjerne opp på våre juniortreff og Junior NM. –og dere andre...prøv å få med flere. Jo flere
vi er jo bedre. Det skal ikke så mye til å få startet opp en liten juniorklubb rundt om. 2-3 spillere som samles ca. 2 timer i uka er en god
start for videre opplegg. Gjør gjerne andre ting også på disse juniorkveldene, ha det litt gøy, ikke bare alvor. Alvoret kommer av seg selv
etter hvert. Så, ta i ei tak rundt i klubbene – få med noen juniorspillere til neste treff, så vi alle hjelper til med å beholde disse juniorhelgene våre!
Hilsen Lisbeth - junioransvarlig

J

Uttak til Europe Cup youth i Danmark,
8.-11. juli 2015
Beste i Single:
Iselin Hauen og Markus Bjerkan

Dobbelvinnere: Simon Ekeberg, Iselin Hauen, Elena
Andorsen, Tore A Brustad.

Landslag: bak fra v: Thomas Liom, Ole Christian Handelsby. Foran:
Charlotte S Hansen, Iselin Hauen, Simon Ekeberg og Håkon Helling
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BRONSEPIL TIL
Monica Sagmoen, Rachna David, Jan Langlie og Roy Arild Schultz

Gøy med bronsepil!

Monica Sagmoen ble styremedlem i
TTA ganske kort tid etter at hun ble
medlem i 2007.
Hun var og er veldig lærenem, og
lærte seg fort turneringsavvikling og
lovverk.
Etter bare et par år som medlem i
klubben ble hun valgt inn som kretsleder, og dette ballet på seg og hun ble
overtalt til å gå inn som sekretær i
NDF på forbundstinget i 2010.
Hun var borte fra styret en liten
stund, men er nå igjen vår alles kjære
og ikke minst vanvittig dyktige sekretær. Jeg pleier å kalle henne for Garcia, for hun er like dyktig som hun
som heter det i Criminal Minds.
Hun har også ansvar for medlemsregisteret, noe hun har hatt i flere år, og
hun er også webansvarlig. Jeg vet ikke
hva vi skulle gjort uten henne.
Rachna David har 15 NM titler, 12
Norgescupseire, vunnet Norsk Pentathlon to ganger.
Hun har 2. plass i British Pentathlon i 2012, har vunnet Elitecupen 4
ganger og Norsk Cricket 5 ganger.
Rachna tok bronse i dobbel i World
Cup 2013.
I Nordisk har hun Gull i 2014, både
sammenlagt og i dobbel. Gull i 2012
single + sølv dobbel.
Rachna har deltatt i BDO World

Trophy og Lakeside i 2014
Finnish Open vant hun i 2012 og
tok 2. plass i Swedish Open i 2007.
I 2007 Vant hun Cyprus Open
Dersom ikke dette kvalifiserer til
bronsepil vet ikke jeg.
Jan Langlie er en person som for
mange er veldig anonym, men det må
vel sies å være positivt, da det aldri
har vært noe tull med ham.
Han er en av de som i Norges
Idrettsforbund kalles for en ildsjel.
Han har vært en utrolig god læremester for mange både når det gjelder turneringsavvikling og regelverk, og han
er også en tålmodig lærer når det gjelder dømming.
Han er den som legger til rette på
klubbkveldene slik at de andre kommer til dekket bord. Han har sittet som
leder i klubben sin TTA i mange år, og
har vært med i NDF siden 1983.
Han er også en habil spiller som har
vært i det øvre sjiktet i krets og klubb
lenge.
Som veteran har han flere gode resultater å vise til:
Bronse i superveteran 2008, 2011 og
2012
Sølv i superveteran 2007 og gull i
2009.
3 ganger bronse i herredobbel i veteran 1995, 2004 og 2007.

Roy Arild Schultz ble tildelt NDF's
hederstegn, 'Bronsepilen' under banketten på NM Veteran 14. februar
2015.
Roy Arild har vært med i darts siden
slutten av åttitallet.
Han har vært med i NDFs styre, og
har vært medlem av diverse komiteer
og utvalg, samt har vært leder i sin
krets.
Han har vært formann i sin klubb,
Årdal DK i ca. 25 år, og har arbeidet
mye med juniorene i mange år.
Han har vært ansvarlig, og drevet en
av de mest populære dartsturneringene i Norge, Årdal Open, i 24 år.
Han har vært en av de beste spillerne i sin krets med flere kretsmesterskap.
Resultatmessig kan han vise til både
sølv og bronse i NM Veteran dobbel. I
single Veteran har han flere medaljer.
Han hadde både sølv og bronse før
han i fjor toppet det hele med gull og
en etterlengtet Norgesmestertittel.
Styret i NDF gratulerer Roy Arild
Schultz med bronsepilen for hans
mangeårige arbeid for norsk darts
samt gode resultater som spiller.
Åslaug Ekren
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• DUTCH OPEN 2015 •

Rachna og Tamara nr. 3 av 129 par
Det var en del nordmenn som hadde trosset NC-1 her heime for å la
seg utfordre i Europas største dartsturnering i Assen. Turneringen
ble arrangert for 37. gang. Den første så dagens lys for første gang i
1973.
Tekst / bilder: Rachna David

En vellykket tur
til Nederland
Tamara:
5. plass i single
9. plass i double

I år var det 2 482 påmeldte i herresingle, 266 i damesingle, 1088 herrepar og
129 damepar. Juniorer kom i tillegg.
Fredag gikk damepar av stabelen. Det
gikk slag i slag for Rachna og Tamara,
Norge. Her var det mange spennende
kamper som gikk helt til kampen om
den berømte matchpilen.
Det ble et pilsnitt på 29,03 i kvartfinalen som ble vist på ”TV-lane”, men
først i semien på TV-lane var det slutt
på eventyret med 1-4 tap for Trina
Gulliver og Zoe Jones. En bra kamp
selv om resultatet ser ubalansert ut.
Det endte med en fin 3. plass.
å lørdag ble det spilt single, og her
er det vinn eller forsvinn. Det er
harde bud. Det var først i puljefinalen
at Rachna tapte. En kamp hun ledet 20 og tapte til slutt 2-3 fordi doublene
ikke ville mer. Surt ja, men greit etter
å ha vært borte fra ”sirkuset” så lenge.
Det ble en fin 9. plass. Tamara derimot
vant sin puljefinale og var klar for
kvartfinalen på søndag.

P

øndag: En forrykende kamp mellom
Tamara og Aileen de Graaf der Tamara ledet 1-0 og la igjen 28 etter 12
piler i andre leg, men Aileen gikk ut
på 107 og utlignet til 1-1. Det var små
marginer fra begge spillere men det
var Aileen som trakk det lengste strået
og vant kampen. Hun lot seg ikke stoppe der, og vant like godt hele turneringen til slutt. En flott 5. plass til Tamara av i alt 266 spillere.

S

En fantastisk arrangert turnering som
anbefales på det sterkest for dartere
som vil ”litt mer”. Følgende er noen av
de norske som vi veit var til stede: Inita Bite, Therese Marthinsen, Lisbeth
Hauen, Iselin Hauen og Charlotte
Hansen.
Vel møtt til neste år!

.
i double
. plass
9
.
le
g
ss i sin
: 9. pla
Rachna

Nr. 1/2015

15
ELITECUP 2015

Ramona Eriksen & Henrik Halsvik
årets debut med seier i Elitecupen
Arendal 23.-25. januar

Som vanlig var Arendal DC
vert for årets første turnering, Elitecupen. Hvert år
finnes det nye navn på
startlisten, men det er også
en stor del som har vært
med i mange år på rad.
Mange av disse har spilt da
de var unge, deretter vært
borte en stund og dukket
opp igjen i senere år. Elitecupen er en meget populær
dartsbegivenhet.
Tekst: Anne Hoff
Bilder: Arkiver
Tidligere har det alltid vært mulig å
finne alt man har trengt av resultater
osv. for å kunne skrive en grundig rapport om spillingen med masse ”godbiter”! I år har det vært en ”glipp” og detaljene er uteblitt. Men men, det finnes alltid en løsning av en eller annen
sort!
NDF inviterer 20 herrer og 10 damer til å delta i Elitecupen, og på fredag kveld skal det spilles en kvalifisering om fire herre- og to dameplasser
til hovedturneringen på lørdag og søn-

dag. På grunn
av
svært
mange forfall ble kvalifiseringen
utvidet til
seks plasser i herreklassen, og
de som kvalifiserte seg var:
Ole A. Rosenberg,
Bjørn A. Kristiansen, Odd Jacobsen,
Rune Heggland, Vidar Nilsen, Johnny
Sandåker. I dameklassen var det ingen
som møtte opp.
Eliteherrer: Rune David, PLz, ble
slått av Kenneth Svardal, STA, i semifinalen og Henrik Halsvik, PLz, vant
over Robin Lundemo Eidet i den andre
semien. Tapende kvartfinalister var
Bjørn Sjølstad, LH, Christian ”Josse”
Johansen, LV, Piotr Krol, NØ, og Vegar
Elvevoll, LH. De tapte for hhv. Henrik, Kenneth, Robin og Rune. På papiret viser det seg at Rune stod for turneringens høyeste pilsnitt totalt med
24,34 og han kastet også flest 180 med
5 stk. Kenneth kastet turneringens raskeste leg på 13 piler, i likhet med Helge Verket, TTA og Vegar Elvevoll, LH.
De høyeste utgangene var 160 kastet
av Vegar og 153 fra Bjørn Helge Rostad, PR.

Heiet på mamma!
Vanessa (6 år)
og tvillingene
Nicole og
Nicolas (4 år)
var tilstede
da mamma
tok sin
andre
NM-tittel
i single

Elitedamer:
Av de 10 damene var
det først og fremst
to som så gjerne
ville vippe Ramona
Eriksen av pinnen,
nemlig
Tamara
Schuur, PLz, og
Lise Gro Finnestad,
SA, men disse måtte
begge se seg slått etter
tap i henholdsvis semifinalen og finalen.
Noteringer:
Pilsnitt: Tamara 20.71, Ramona 20.29,
Lise Gro 18.17.
R.leg: Lise Gro 14 p, Tamara 15 p,
Ramona 18 p.
H.Utg: Tamara 154, Ramona 88,
Lise Gro 82.
180: Lise Gro 3, Ramona 2, Tamara 1,
og i tillegg Rachna David og Inita Bite.
Elin Aasestrand, OG, Tove Verket,
TTA, Rachna David, PLz og Inita Bite,
DGA tapte kvartfinalene for Ramona,
Lise Gro, Tamara og Marta Krol, NØ.
Skikkelig spennende var det sikkert.
Vi gratulerer Ramona og Henrik med
seiere, men også alle andre som spilte
så bra og var med på å skape en skikkelig dartsfest.

Overraskende gjensyn med tidligere juniorspiller
På hotell Klubben i
fjor ble jeg skikkelig
overrasket da en ung
kokk iført kokkelue
kom bort til meg og
ga meg en god klem!
Kokken på hotellet
viste seg å være Mats
Tande fra Sandefjord
dartsklubb. Mats var
tidligere spiller på
det norske juniorlandslaget med stor
suksess. Overraskende,
men ikke desto mindre gledelig!
På gjensyn Mats!
Anne Hoff

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.
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