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LEDER
Hello, Hello! Finnes det noen der ute som kan
forklare hvor tiden er blitt av siden julen i fjor?
Mye har skjedd. Mange dartsarrangementer i
forskjellig form har det vært, og mye bra darts har vært spilt. Kanskje
det er derfor tiden har forsvunnet så fort. Er det for mye darts? NEI!
Det kan det ikke være. Det kan aldri være FOR MYE darts vel? For
mye søvn, for mye jobbing, for mye å ta seg av hjemme, men 
ALDRI FOR MYE DARTS.

Nye spillere dukker opp hele tiden. Noen slutter etter kort stund, andre
blir hektet. Én av det siste slaget, som nå har vært med en god stund,
og som fortjener skikkelig ros, er vår World Cup helt Kent Sivertsen.
Kent startet året ved å sikre seg Norgesmestertittelen 2015 i en bein-
hard finale mot Rune David. Videre ble han Norges beste spiller i Win-
mau World Masters 2015 med en flott 33. plass. Så havnet han på
landslaget til World Cup, og der skjedde det. Han reddet det norske la-
get ikke én, men to ganger på Tie-break. (5-25-50) er kanskje ikke veien
de fleste vil gå for utgang 80, men den var god nok for Kent og Norge.
Hele laget fortjener ros, men Kent var årets ”helt”. 

Det har vært vanvittig mange turneringer av forskjellig slag i løpet av
året. Og det har vært en glede for redaksjonen å ta imot så mange refe-
rater, bilder, opplysninger osv. som har dukket opp helt uventet. TAKK
til alle som har tenkt på daRts. Det behøver ikke være mye for å bli re-
gistrert i dartshistorikk gjennom bladet. I tillegg er juniornytt alltid på
plass, med mange gode resultater både hjemme og ute. Vi får tilsendt
både tekst og bilder umiddelbart etter at turneringene er slutt. Atter en
stor TAKK til alle junioransvarlige. 

Finnes det fremdeles ikke en eneste sjel som kunne tenke seg å være
med i redaksjonen til daRts fremover? Både for a følge med nuværende
rutiner, og for å kunne avlaste Anne med diverse saker etter behov. Vi
har vært så heldig at Arild Hoff har hjulpet til med korrekturlesningen
etter at Bjørn Tonhaugen trakk seg. TAKK til deg også, Arild.

Det er kun å ønske alle dartsvenner, han’er, hun’er, store og små ... 
EN RIKTIG GOD JUL & ET GODT NYTT ÅR! 
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid i 2016!
TAKK FOR I ÅR! 

Med vennlige daRtshilsner fra 
Red.

Forsidefotos av: 
Lagbilde: World Cup arrangøren
Resterende hovedsakelig av
Rachna David og Lisbeth Hauen 

Lite glimt fra World Cup XV111
Landslagskaptein Jacques
Langston og Rachna 
David slapper av 
sammen med Norges
”Tie-break”-fenomen, 
Norgesmester Kent Si-
vertsen!
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Hei alle sammen!

Tenk at enda et dartår er over. Jeg vet
at jeg skrev det samme i fjor,
men tiden går fortere og for-
tere, det vil dere også opp-
leve når dere blir eldre.

Først må jeg få gratulere
alle som har vunnet noe
i løpet av året. En ekstra
gratulasjon til alle NOR-
GESMESTERENE og
SAMMENLAGT-
VINNERNE! 

Så vil jeg takke alle dere som har gjort
en kjempeinnsats for darten i året som har
gått. Uten alle frivillige er det ikke mulig å
få ting til å fungere. Alle jobbene er like
viktige, små eller store, lokalt eller sentralt.
Vi må ikke glemme at alt arbeidet som

blir gjort innenfor dart er frivillig og gjøres
ved siden av jobben. Derfor er det vanske-
lig å forstå at noen blir sure når tillitsvalgte
ikke kan ta ”darttelefoner” i arbeidstiden.
De aller fleste forstår det, men de som ikke
gjør det ødelegger for alle. Resultatet av det-
te kan bli at folk ikke vil påta seg verv. Se
på klokka før dere ringer neste gang.

En annen lei ting jeg må ta opp enda en
gang er hvordan vi behandler hverandre på
sosiale media. Det er på tide at noen av
dere tenker seg om før de skriver. HETSING
ER UT!

Dere må også skjønne at styret ikke kan gå
inn i noen diskusjon eller svare på nettet.
Styret jobber med de tingene som er pålagt

dem av forbundstinget, og er solida-
riske overfor det. Dersom dere er
uenig må dere stille på for-
bundstinget for å stemme an-
nerledes. Tenk en gang til
før dere hetser hverandre
på nettet. Tenk over hva
dette gjør med andre men-
nesker!!

Terminlisten for neste år er lagt
ut. En fullpakket liste med turne-

ringer både i øst og vest, sør og nord.
Dessverre har vi ikke nok turneringer til
alle som har søkt. Skulle vi få til det, må vi
innføre en ekstra helg midt i uka nesten
hver uke. Dessverre opplever vi at nesten
ingen vil arrangere juniorturneringer. Håper
at de klubbene som har juniorspillere kan
se om det lar seg gjøre likevel.

Norge skal, som dere vet, arrangere Nor-
disk Mesterskap i mai, i Tønsberg. Til dette
trenger vi skrivere. Det er en veldig fin an-
ledning til å følge våre fantastiske landslags-
spillere på nært hold, og heie dem fram til
gull på Hjemmebane. Håper mange av dere
kan stille opp.

Til slutt vil jeg takke for enda et år og ønske
dere alle en VELSIGNET JULEHELG, så
sees vi til et nytt dartår utpå nyåret.

Darthilsen fra Åslaug

Presidenten har ordetSTYRET
President:
Åslaug Ekren
Rugdeveien 4a
4318 Sandnes
Tlf: 52 62 30 75
Mobil: 90 92 53 86
aslaug@darts.no

Visepresident
Terje Oseth
Reinsvollveien 69
2830 Raufoss
Mobil: 90 85 20 49
terje@darts.no

Sekretær
Monica Dahl Sagmoen
Lønneveien 98
1053 Oslo
Mob: 99 26 60 10
monica@darts.no

Kasserer
Anita Castro
Ringvn.58
3226 Sandefjord
Tlf. 33 45 14 51
anita@darts.no

Styremedlem:
Hege Kristin Baklid 
Mårvegen 44
3320 Vestfossen
Mobil: 93 69 52 03
hege@darts.no

VARAMEDLEM:
Hege Elvevoll
Gammelgårdvegen 32
9020 Tromsdalen
mobil: 94 88 95 73
hegeelvevoll@darts.no

VARAMEDLEM:
Per Jan Fagermo
Harraveien 2B
7800 Namsos
Mobil: 40 23 67 05
perjan@darts.no

Sende mail til hele styret:
styret@darts.no

Vis hensyn for

hverandre!

Husk 

«FAIR PLAY»!

Iselin 17 år: 
Dutch Open i januar - fikk 5. plass i junior (mange spillere med)
Europacup i juli - fikk 9.plass i singel og 9. i dobbel m/Charlotte
Swedish open i august - 2. plass i junior

Czech open i november - 3. plass i singel
Iselin er dermed på 26. plass på WDF
rankinga.
(I tillegg slo hun Ramona 3-0 på
NC-6 i Risør i en knallgod kamp
med mye tons og rett ut på 
dobbel) 

Charlotte 17 år:
Dutch Open i januar: tapte 1.
kamp for Iselin
Europacup i juli - 9. i dobbel m/Iselin

Swedish open i august - 5. pl. i junior
Czech open i november - 2. pl. i singel
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• NM • PAR/PARMIX & TRIPPELMIX • NM

Fredag 4. september 2015 og
tiden var inne for å pakke
koffert og bag for å dra til
Tønsberg. Hotel Klubben var
vertskap for årets NM i her-
repar, damepar, parmix, trip-
pelmix samt Klubben Open,
en turnering sponset av ho-
tellet og veldig populær blant
spillerne. Denne spilles søn-
dag morgen før NM Trippel-
mix. Som vanlig tok hotellets
stab oss imot med smil og
latter. Etter så mange år er vi
blitt kjent med de fleste som
har med ”dartshelgen” å gjø-
re. En fin gjeng!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David m.fl
Redaksjonen takker hjertelig alle som
var så hjelpsom og omtenksom da det
gjaldt stoff / bilder mm. til daRts.

Fredag kveld ble det spilt den vanlige
kveldscupen, noe som er blitt tradi-
sjon etter hvert. Dessverre ble cup-pa-
pirene borte i løpet av natten. Men - vi
vet hvem var i finalen og hvem vant.
Det ble Bjørn Sveum, Dokka, og Bjørn
Helge Rostad, Prommens Piler som
vant 3-2 mot Espen Ellefsen, Victoria,
og Rune David, The Playerz. Det var
etter sigende en spennende kamp.

HERREPAR

HURRA FOR JACQUES
& THOR HELMER
De gamle er best!

På lørdag morgen ventet 57 ivrige her-
repar for å komme i gang med spilling-
en. Det var mange kjente par, men
også en del ukjente, noe som er alltid
spennende. Cupen var delt inn i fire
puljer slik at puljevinnerne gikk direk-
te til semifinalen. Det fantes flere
spennende par i puljefinalene. 
At pulje1 ble vunnet av Stian Lyng-

felt / Christian ”Josse” Johansen, NID

/LV, var ingen overraskelse. Paret Da-
niel Andersson / Christian Hanstad,
SF/TTA, spilte bra da de vant over
Magnar Espelid / Cor Dekker, YS, i de-
res andre kamp, men de var ikke gode
nok mot Stian / ”Josse” i åttedelsfina-
len. Runar Gundersen / Jan Kenneth
Wiker, ODT/STR, hadde vunnet tre
kamper før de ble slått av Stian / ”Jos-
se” i kvartfinalen. 
I pulje 2. var Stig Jarle Knudsen / Ve-

gar Elvevoll, LH, regnet som ”favoritt-
par”, men de ble overmannet av Rune
Heggland / Walter Olav Lau, WT, aller-
ede i åttedelsfinalen. De tapte imidler-
tid kvartfinalen for Bjørn Helge Rostad
/ Jon Erik Granjord, PR. 
Pulje 3. Her ville de fleste ha ”satt

sine penger” på Jostein Oldret / Ronny
Kasin, VIC, som overraskende tapte
for Ole Sagmoen / Helge Verket, TTA.
Øyvind Aasland / Robert Hansen,
ODT / LV ble eliminert i åttedelsfina-
len av Kenneth Svardal / Marco Scha-
rin, STAV, som vant 3-0 og dermed
kom til kvarten uten å ha tapt ett leg.
De fortsatte ferden mot semifinalen da
de slo Helge / Ole i kvarten. (Score
ukjent). 
I Pulje 4 ventet ett farlig par, Thor

Helmer Johansen / Jacques Langston,
ODT, som slo Piotr Krol / Robert Wag-
ner, NØ/ LH, i åttedelsfinalen og Aren-
dals Kristian Hansen / Bjørn Arne
Kristiansen i kvartfinalen.

Iden ene semifinalen måtte Kenneth /Marco se seg slått 3-1 av Jacques /
Thor Helmer. Sistnevnte hadde ett mål
– å vinne. Allikevel måtte de jobbe for
denne seieren. Snittet ble nøyaktig likt
for begge lag, 24.78! Pilantall for Jac-
ques / Thor Helmer var 21, 20, 20 og
Marco / Kenneth hadde 20. En spen-
nende kamp! Den andre semien
mellom ”Josse”/ Stian og Bjørn Helge /
Jon Erik var også et godt spilt kamp
som endte 3-2 i Bjørn Helge / Jon Eriks
favør. Paret lå under 0-2 i starten, men
tok seg raskt igjen med tre leg på rap-
pen. ”Josse” / Stian sikret seg de 2 før-
ste leg på 20, 21 piler, men da raste
Bjørn Helge / Jon Erik avsted og med
tre raske leg på 21, 18, 17 piler og ut-
ganger på 68, 87 og 100, sikret de sin
finaleplass.
Snitt nr. 1 25.31 / nr. 2 24.16.

Finalen var fullstendig enveiskjø-
ring. Bjørn Helge / Jon Erik hadde

et par sjanser men doublene ville ikke
sitte og Jacques / Thor Helmer vant 4-
0 med leg på 22, 23, 32, 26 piler. Pil-
snittet ble kun 19,45, på grunn av to
lange leg på 32 og 26 piler. Det hadde
vært en laaang dag. Slik ble Thor Hel-
mer og Jacques Norgesmestere i herre-
par 2015. Gratulerer! 

De gamle er eldst
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• NORSK WINMAU • NORSK CRICKET 2015 • NM KRETSLAG

DAMEPAR

Vanskelig å slå hver for seg!
Umulige sammen!

I kvartfinalen tapte førsteseedete Ra-
mona Eriksen / Vibeke Solvik, WT/Vic
for to ”gamle travere”; Hege Løk-
ken/Marianne Halvorsen, ODT/SF. Ini-
ta Bite / Therese Marthinsen, DGA,
fortsatte til semien etter å ha slitt seg
til en 3-2 seier over Oddny Johansen /
Karin Mikalsen, begge KH. 
Også Tove Verket / Elin Aasestrand,

TTA / GO, gikk videre til semifinalen
etter en annen 3-2 kamp over to damer
fra Kellys Helter damer; Veronica Si-
monsen / Rita Beck-Hauglid. Til slutt
var det Tamara Schuur / Rachna Da-
vid, PZ, mot Erika Hansen / Liselotte
Olufsen, LV/ ÅR. Ukjent score, men vi
vet at Tamara / Rachna gikk av med
seieren. 
Dessverre gikk semifinalene uten at

scorene ble fanget opp, men det ble
Rachna / Tamara og Inita / Therese
som kvalifiserte seg for finalen. Denne
endte som de fleste forespeilet seg
med en solid seier til Rachna / Tamara
som vant 4-1. Inita / Therese spilte in-
tensivt og bra, med tre restscore under
100 og ett vunnet leg som de var me-
get glade for. Rachna og Tamara var

dog en klasse for stor for
dem. Allikevel – det var
moro at kampens raskeste
leg ble satt av Inita og
Therese på 21 piler samti-
dig som de påførte mot-
standerne en kraftig 132
restscore. Det er disse

små detaljene som gjør darts gøyale og
ikke kun alvor.
Rachna / Tamara hadde leg på 28,

24, 23, 26 piler og pilsnitt på 19,53
mot 21 piler / 17,45 i snitt. Dermed ble
The Playerz� damer Rachna og Tamara
Norgesmestere i damepar 2015. Grat-
tis!

PARMIX

Ramona & «Josse»
SKULLE vinne
og det gjorde de!
Totalt 58 par stilte til start i NM Par-

mix, og av disse hadde flere kun ett
mål – å vinne. Cupen var delt inn i åtte
puljer, og først litt fra de innledende
rundene: 
Pulje nr.1: Fjorårets norgesmestere

Monica Martinsen / Jacques Langston,
GLÅ /ODT ble satt ut av spill av Nina
Holm Johnsen / Morten Bøe, SF, allere-
de i åttedelsfinalen. En oppmerksom
pulje, nr. 3, noterte et 15 pilers leg for
Elisabeth Eidet / Vidar Andreas Nil-
sen, WT. 
I pulje nr. 5 oppdaget vi dagens stør-

ste ”sjokk” der Rachna & Rune David,
PLZ, tapte 0-3 allerede i første runde
mot Oddny Johansen, KH / Nils Odd-

mund Kol-
pus, ØF. Sist-
nevnte fort-
satte til kvart-
finalen. 
I pulje nr.

6. slet Tove
Verket / Cor
Dekker, TTA
/ ØS, seg til
en 3-2 seier
over, utrolig
nok, Tamara
Schuur / Ra-
hul David.
PLZ/VIC. Ta-
mara / Rahul
hadde et 15
pilers leg.
Sjette seedete
Elin Aase-
strand / Kjetil
Eikesdal ble

slått av Tone Fagerli / Tellef Mjelde,
ØS, i andre runde. Sistnevnte tapte
deretter for Tove / Cor. 
I pulje nr. 7 ble det notert et 15 pi-

lers leg for Veronica Simonsen / Ken-
neth Bråteng, KH/NAM, som vant pul-
jen etter en tøff kamp mot Vibeke Sol-
vik / Ronny Kasin, VIC. Det ble notert
2x180 for Vibeke. Andre seedete Ra-
mona Eriksen / Christian ”Josse” Jo-
hansen, WT / LV kom seg videre til
kvartfinalen fra pulje nr. 8. 
Det hadde vært kjempekjekt i fram-

tiden om puljeledere/skrivere passet
på å notere individuelle bragder /
uventede resultater osv. for bruk i
daRts. 

Erika & Robert Hansen, LV, seedet
som nr. 5, tapte kvarten for fjerde-

seedete Inita Bite / Vegar Elvevoll,
DGA / LH. De tapte deretter semifina-
len for Marta Krol / Robert Wagner,
NØ/LH. En meget spennende kamp
som gikk slik: Inita / Vegar åpnet og
parene tok annethvert leg fram til stil-
lingen 2-2. Slik ble det ”sudden-death”
i siste leg, og med 20 piler sikret Marta
/ Robert sin finaleplass. Leg på 20, 24,
20 piler og 22,61 i pilsnitt, mot Inita /
Vegars leg på 20, 24 piler og 21,09 i
snitt.
”Josse” / Ramona, kan vi følge helt

til slutt etter at de spilte en meget
spennende semi mot Tove / Cor. Etter
tre leg ledet Tove / Cor 2-1, men da sat-
te ”Josse”/ Ramona opp farten.  To ras-
ke leg på 17 og 16 piler sikret resulta-
tet 3-2 og finaleplass. Leg på 20, 17, 16
og snitt på brukbare 26,08. Tove / Cor
hadde leg på 20, 19 og snitt på 22,75.
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Finalen viste seg å være ”åpen” og
spennende fra start til slutt. ”Josse” /

Ramona åpnet med en 2-0 ledelse, men
det fant ikke Robert / Marta seg i og sik-
ret seg tredje leg. Så ble det 3-1, 3-2 og
spenningen var å ta og føle på. Ja! ”Jos-
se” og Ramona som hadde leg på 25, 20,
20 piler hittil, slo til med et 15 pilers leg
for å sikre seg NM-tittelen i parmix
2015. BRA! ”Josse” og Ramona hadde
snitt på 23,95 i finalen, og Robert / Mar-
ta hadde 22,63. En kjempebra kamp,
noe som alle setter pris på. 

TRIPPELMIX

Stor spenning i hallen!
Rachna David / Rune
David / Audar Solberg
mektigst til slutt!
Etter at Klubben Open ble ferdig på søn-
dag, sto 45 lag og ventet for å komme i
gang med helgens siste utfordring, det
evige populære NM Trippelmix. Det var
mye godt spill og mange morsomme
kamper å følge med på utover dagen. La-
gene seedet som nr. 1, 2, og 4 spilte seg
helt fram til semifinalen, mens tredjese-
edete Vibeke Solvik / Jostein Oldret /
Ronny Kasin, VIC, tapte i andre runde
for Marianne Halvorsen / Roy Tore
Christensen / Jacques Langston, SF /
ODT. 
Kvartfinalene gikk slik; Kv. (1) vant

Ramona / ”Josse” / Stian Lyngfelt mot Ta-
mara Schuur / Jan Inge Arnesen / Rahul
David. 
Kv. (2) vant Erika Hansen / Øyvind

Aasland / Robert Hansen over Veronica
Simonsen / Henrik Halsvik / Kenneth
Bråteng. 
Kv. (3) Laget Randi Krohn / Jan Ø. Vi-

ken / Torgeir Krohn, GLÅ, hadde vunnet
tre kamper før de tapte kvartfinalen for
Marianne / Roy Tore / Jacques.
Kv. (4) Rachna David / Rune David /

Audar Solberg slo Tove Verket / Helge
Verket / Geir Tollerud, TTA, i den siste
kvartfinalen. 
Den ene semifinalen vant Ramona /

”Josse” / Stian over Erika / Øyvind / Ro-
bert, og den andre vant Rachna / Rune /
Audar over Marianne / Roy Tore / Jac-
ques. 
Finalen ble litt frem og tilbake fra

starten av. The Playerz lag Rachna /
Rune / Audar sikret seg første leg, men
Ramona / Josse / Stian snudde kampen
til 2-1. Rachna / Rune / Audar var tydelig
preget av situasjonen, men utlignet like-
vel til 2-2 etter 32 piler i neste leg. Mot-

standerne slet for å avslutte leget, og ut-
gang på 32 var visst meget problematisk.
”Nå eller aldri” tenkte Rachna / Rune /
Audar og smelte inn 2 x 21 pilers leg og
4-2 seieren var deres. Laget hadde leg på
23, 32, 21, 21 piler og snitt på 17,51 mot
19, 26 piler og snitt 15,33 på motstander-
ne. En artig kamp å følge med, med ner-
vene på høyspenn. Takk for underhold-
ning, og gratulerer med seier Rachna,
Rune og Audar.

Det er bare å ta hatten av for en spil-
ler som vi mener kan betegnes som

helgens helt. Like etter at han hadde

vært med å vinne NM Trippelmix sam-
men med Rachna og Rune, fikk vi høre
følgende historie fra Audar Solberg selv. 
I påsken i år, dvs. kun for noen måne-

der siden, kuttet han av pekefingeren og
tok noen sener o.l. i langfingeren ved si-
den av. Han har brukt mye av tiden si-
den til å trene darts hjemme, med hån-
den i gips. Bare å kaste noe med en gip-
set hånd hadde vært for mye for mange.
Tenk å kaste små piler med det. 
”Har aldri spilt bedre” var Audars

kommentar da vi spurt om hvordan det
hadde vært å spille så mye i helgen. Det
er sant at han spilte utrolig bra. Tøft!

• NM • PAR/PARMIX & TRIPPELMIX • NM

Søndag var det klart for Landslagssam-
ling med 24 herrer og 12 damer til
start. Det er først puljespill med 6 spil-
lere i hver pulje der de 4 beste skal vi-
dere til cup. Tradisjonen tro så er det
forbundskapteinen som setter opp pul-
jene.
Siste 16 herrer: Robert Wagner -

Rune Nordgaard 3-0, Jacques Lang-
ston-Ronny Kasin 1-3, Nils Oddmund
Kolpus-Bjørn Helge Rostad 2-3, Mikael
Lindstrøm-Morten Bøe 1-3, Henrik
Halsvik-Rune Heggland 3-0, Christian
Johansen-Walter Lau 3-1, Jostein Ol-
dret-Svein Arne Hjelmeland 3-0, Atle
Berger- Robin Lundemo Eidet 3-2. 
Kvartfinaler: Robert.W- Ronny 3-0,

Bjørn H-Morten 3-2, Henrik-Christian
3-2, Jostein-Atle 3-1. 
Semifinaler: Robert.W-Bjørn H 4-0,

Henrik-Jostein 4-2.
Finalen vant Robert W overlegent

5-1 over Henrik. 

Kvartfinaler damer: Ramona Erik-
sen-Elisabeth Eidet 3-0, Inita Bite-Mo-
nica Martinsen 1-3, Lise Gro Finne-
stad-Iselin Hauen 3-1, Rachna David-
Liv Anita Tønnessen 3-0.
Semifinaler: Ramona-Monica 3-1,

Lise Gro-Rachna 0-3. 
Finalen vant Ramona 4-1 over

Rachna, også en overlegen seier. 

Da gjenstår det bare å takke skri-
vere, ”matmor” Nina og alle deltaker-
ne for en kjempe flott helg.
Godt jobba alle sammen!

Mvh. Siv Midtbø
for Agder Krets

Se side 19 for å lese om 
Norsk Pentathlon 2015.

LANDSLANDSSAMLING 2015
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Etter en hyggelig lørdags kveld sam-
men med venner og noe godt å spi-
se, var de fleste opplagte og ivrige til
å komme i gang med årets Klubben
Open på søndag morgen. 91 herrer
og 48 damer var påmeldt til denne
prestisjefylte turneringen. Det ble
full fart med spillingen for å sikre at
helgens siste øvelse, Trippelmix,
kom i gang som planlagt. 

HERRESINGLE
Med cupen inndelt i åtte puljer var pul-
jefinalene også 8-delsfinaler. Vi har ikke
mye kjennskap til detaljer i kampene,
men noen notater fantes på puljear-
kene. Kenneth Bråteng. NAM, i pu1je.1,
spilte meget bra og vant iallfall to kam-
per 3-0, en av dem mot førsteseedete
Henrik Halsvik, PLz, men Mikael Lind-
strøm, ØS, viste seg å være for god for
Kenneth og slo ham 3-1. Selv fortsatte
han til kvartfinalen. 
I pulje 2 sørget Børre Borgan, G.L,

for at en av favorittene, Christian Johan-
sen, LV, tapte sin aller første kamp. Bør-
re fortsatte med å slå Stig Jarle Knud-
sen, LH, før Frank Ulseth, STAV, satt
ham utenfor i 8-dels finalen. 
Pulje.3 Walter Olav Lau, WT, vant

puljen med seier over Bjørn Sjølstad,
LH. 
Pulje 4. Fjerdeseedete Vegar Elve-

voll, LH, var definitivt ”sjefen” i denne
puljen. Etter å ha vunnet to kamper
traff han på Nils O. Kolpus, Øst Finn-
mark, som han også vant over og fort-
satte til kvartfinalen. 
Pulje 5.. Ingen notater, men det var

sikkert en spennende kamp om kvartfi-
naleplass mellom Robert Hansen, LV, og
Jacques Langston, ODT. Det ble Robert
som seiret. 

Pulje 6. Ingen notater. Det var Marco
Scharin, STAV, som spilte mot Ole Tho-
mas Jensen, ØS, i kampen om kvartfina-
leplassen, og sistnevnte vant. 

Pulje 7. Robert Wagner LH, hadde
ingen problemer med å komme seg til
kvartfinalen etter puljeseier over Kjetil
Eikesdal, KO. Likedan i Pulje 8 hadde
Rune David en forholdsvis grei rute.
Hans farligste motstander, Thor Helmer
Johansen, ODT, traff ham i puljefinalen
– og det gikk greit.
Det finnes ikke noen detaljer fra

kvartfinalene, men vi vet at det ble
Rune, Frank, Robert H. & Vegar som slo
henholdsvis Robert W., Mikael, Ole
Thomas og Walter Olav. Det ble to skik-
kelig spennende og godt spilte semifina-

ler. Robert H. fortsatte sitt glimrende
spill mot Rune som måtte jobber for sin
3-2 seier og ”billett” til finalen. Han had-
de leg på 15, 23 og 17 piler og et meget
bra snitt på 27,48. Roberts to leg var på
18 og 17 piler med snitt på 24,59, også
meget bra. Like spennende var semien
mellom Vegar og Frank, men dessverre
mangler siste puljeark så vi vet ikke
snittet. Frank sikret seg finaleplassen
med 3-2. med leg på 17 og 32 piler! (Er
det mulig? Han hadde rest på 81 etter
15. pil. Det er noe som heter ”double
trouble”). Allikevel med 3 -2 score ble
det Frank i finalen mot Rune.

Og så til finalen: Første leg gikk til
Rune på 23 piler, men Frank ville

så mye og sikret seg en 2-1 ledelse med
leg på 18 og 16 piler. Dette godtok ikke
Rune som raskt og bestemt satte tre leg
på 18, 19, 21 piler og det ble Rune Da-
vid som ble den stolte ener i årets Klub-
ben Open med 4 -1 som sluttresultat.
Det var mye godt spill å følge med på.
Pilsnitt for Rune ble 24,94 og for Frank
25,12, en tanke høyere enn Runes. For
en fin finale og godt spill av begge to.
Det kan nevnes at Rune var på andre
plass i 2014, 5-8 i 2013 og vant i 2012.
Han fortjente faktisk å vinne igjen i år.
Vi gratulerer!

DAMESINGLE
48 damer var delt inn i fire puljer der
puljevinnerne gikk rett til semifinalen.
En stor overraskelse i pulje 1 var da før-
steseedete, Ramona Eriksen, WT, lot seg
”overmanne” av Hege Elvevoll, KH,

allerede i første runde. Videre tapte
Hege kvartfinalen for Vibeke Solvik,
VIC, som hadde slått junioren Charlotte
Støre Hansen, X’n, i kampen før. Char-
lotte hadde slått Hege Andersson, TTA,
tidligere i turneringen. 
I pulje 2 var Birgitte Juler. ME, kjem-

pekonsentrert og spilte godt. Hun slo
Lise Lotte Olufsen, ÅR, Willfrid Kasin,
VIC, og Elin Aasestrand, GON, 3-1 før
hun også vant kvartfinalen over Lisbeth
Hauen, X’n. 
Overraskelsen i Pulje 3 var da Tama-

ra Schuur, PLz, ble utslått av Kristin As-
pen, SK. Kristin tapte deretter kvartfina-
len for Marta Krol, NØ. Rachna David,
PLz, vant Pulje 4 da hun slo Lena Han-
sen, GON. Det ble notert et 17 pilers leg
for Rachna og 180 score og 76 utgang
for Monica Martinsen, GLA, i kampen
hun tapte for Lena Hansen. 
Semien mellom Rachna og Marta var

fullstendig enveiskjøring og sluttet 3-0
til Rachna med leg på 20, 19, 34 piler og
pilsnitt 20,59. Marta hadde for en gangs
skyld ingen sjanser. Høye restscore i
alle tre leg redusert hennes pilsnitt til
15,50. 
Rachna fortsatte å være helt overle-

gen da hun vant finalen i Klubben Open
4-1 over Birgitte Juler, ME. Birgitte had-
de hatt en kjempe bra dag, men Rachna
tok kontroll på finalen med leg på 24,
21, 31, 20 piler og snitt på 21,27 mot
Birgittes ene leg på 23 piler og snitt på
19,05. Rachna spilte meget bra hele
veien og må gratuleres med en suveren
seier i Klubben Open 2015.

KLUBBEN OPEN 2015

SØSKENPARET Rachna & Rune David SUVERENE!!

Cool, Vanessa
og Nick stolte
av mamma &
onkel Rune! 



Nr. 3/4/20158

RAMONA ERIKSEN &
ROBERT WAGNER
HELGENS SUVERENE
ENERE!

44 herrer og 20 damer sam-
let seg på Hunderfossen for
å kjempe om NC-4. På veg-
ne av Lillehammer DC skri-
ver Terje Oseth: ”Som alltid
en hyggelig helg på Hunder-
fossen. Bare blide spillere!
Felles middag og premieut-
deling om kvelden, det fal-
ler i smak. Takk for en hyg-
gelig helg”. 

Velkomstcup ble spilt som vanlig med
35 påmeldte. I semien slo Jan Erik La-
berg, (KO), sammen med Kenneth Brå-
teng, (NAM), Birgitte Juler, (ME) og
Bjørn Sjølstad, (LH), 3-0, og Ronny Ka-
sin, (VIC), med Per Ivar Nørstebøen,
(DOK) slo vertsklubbens Terje Oseth /
Kai Aspebakken. Jan Erik / Kenneth
var ikke sterke nok i finalen der de
tapte for Ronny / Per Ivar.

HERRESINGLE

Robert Wagner (LH), gikk til finalen
etter en 4-1 seier over Robert Hansen
(LV) i semifinalen og en knapp 3-2
over Jacques Langston (ODT) i kvartfi-
nalen. Robert slo Leif Inge Oen, (GO),
i kvarten. Stian Lyngfelt, (NID) vant
semien mot Jostein Oldret (VIC), 4-2,
og kvartfinalen 3-0 over Geir Alvheim
(VIC). Jostein satte Christian ”Josse”

Johansen (LV) på sidelinjen etter kvart-
finalen. Det ble en 161-utgang på Jo-
stein og et 11-pilers leg på Stian. 
Finaleresultatet tydet på en total

overkjøring av Stian, da Robert W vant
5-0, men det var slettes ikke det. Stian
var en farlig trussel for Robert W og
var på utgang i 4 av 5 leg, men Robert
bommet ikke. Doblene satt med leg på
21,19,17,15 og 19 piler og pilsnitt på
25,13 mot Stians 24,66. Finalen kunne
ha snudd helt inntil siste utgangen var
”i boks”. I siste blad ble Vegar og Hen-
rik tippet som mulige vinnere av årets
NC, men da begge to havnet på delt
17. plass i NC-4 var det ikke lovende.
Anne bommet!

DAMESINGLE

I kvartfinalene vant Ramona Eriksen
og Rachna David 3-2 over hhv Monica
Martinsen og Birgitte Juler. Både Erika
Hansen og Tamara Schuur vant 3-0 og
gikk videre på bekostning av Cynthia
Munezero og Tove Verket. Semien
mellom ”rivalene” Rachna David og
Tamara Schuur vant Rachna 3-2, mens
Ramona Eriksen slo Erika Hansen.
Både Rachna og Tamara noterte seg for
et 14 pilers leg, og Tamara, hadde også
høyeste utgang på 112. Finalen begyn-
te med at Rachna tok første leg på 23
piler, men da var det slutt. Andre leg
gikk til Ramona på 18 piler og så fort-
satte hun til 4-1 seier.

HERREPAR

Det var fire puljer og kun Ronny Kasin
/ Jostein Oldret kom fra puljespillet
uten å ha tapt et leg. Robert Wagner /
Vegar Elvevoll slo ”Josse” Johansen /
Ramona Eriksen i semien og Kenneth
Bråteng / Stian Lyngfelt slo Geir Alv-
heim / Nils Oddmund Kolpus i den an-
dre. For andre gang denne helgen måt-
te Stian se seg slått av Robert W i en fi-
nale. Robert og Vegar var for gode for
Kenneth og Stian denne gangen. Ras-
keste leg notert var 16 piler for Ramo-
na / ”Josse” og høye utganger ble no-
tert for Christian Hanstad på 130 og
Robert Hansen på 148.  

DAMEPAR

Åtte par deltok og alle gikk videre til
cupen. Det var ikke noe sjokk at Rach-
na / Tamara nådde finalen etter å ha
slått Willfrid Kasin / Cynthia Muneze-
ro i semien. Monica Martinsen / Tove
Verket vant sin semi mot Erika Hansen
/ Åse Olin Røssevoll, men de var ikke
gode nok til å vinne finalen mot Rach-
na og Tamara. Der tapte de 1-4. Vin-
nerne hadde leg på 22,20,26,32 piler
og pilsnitt på 19,69 mot Tove / Moni-
cas 15,74.

NC-4
Lillehammer

3.-4. okt.2015
tekst: anne hoff

foto: Rachna David

NC-6
Risør

14.-15.
november

NC-6 
i bilder

Rachna David & Robert Wagner
til topps!

Rachna & runner-up Lisbeth Hauen,
X’n DC. Velkommen tilbake Lisbeth!

Rachna sammen med Tamara Schuur,
Playerz DC, super fornøyde med sei-
re i par!

Christian «Josse» Johansen, Langevåg
DC & Henrik Halsvik Playerz DC,
vant Herrepar.
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To glade enere
ARILD SÆBØ & 
KARIN MIKALSEN

Årdal DC takker Arild
for klubbens aller første
norgescupseier

NC-5 gikk veien til Bergen
hvor klubben Kong Oscar
DC tok på seg ansvaret for å
arrangere årets nest siste
norgescup. Spillested var
klubbens egne lokaler på
Kong Oscar Biljard & Darts. 

Først noen ord fra ”Fiffi”, Willfrid Ka-
sin (Victoria DC):
”Årdals første NC seier i singel fant

sted i Bergen under NC-5. Arild Sæbø
sørget for å dra den i land da han slo
Stig Jarle Knudsen (Lillehammer) 5-1 i
finalen. Karin Mikalsen, (Kelly�s Hel-
ter), tok dobbelt gull. Først vant hun
damenes singel 4-3 over Cynthia Mune-
zero i en spennende finale, og så på
søndagens dobbel fikk hun med seg
Monica Martinsen som makker, og
sammen vant de finalen over "Fiffi",
Willfrid Kasin, og Gunn Kristiansen
(Victoria DC/Østfold Stål). Vel, vel, gøy
var det i Bergen, og de leverte som van-
lig. Det er alltid hyggelig der, selv om vi
denne gang fikk oppleve Bergens våte
side. Det bøttet ned fra oven”.

Jan Erik Laberg,(K.O), forteller vi-
dere at på lørdag stilte 38 herrer og 10
damer til åkkien i singel på Kong Os-
car DCs spillested.  Været var som for-
ventet en bergensk høstdag, vått og
forblåst. Men det la ingen synlig dem-
per på stemningen inne hvor engasje-
mentet var høyt og temperaturen også
tidvis høy.

SINGEL
HERRER: 32 av 38 herrer gikk videre
til sluttspill og etter to runder var
kvartfinalene klare, og etter litt om og

men, hadde vi følgenede resultater:
Arild Sæbø, (ÅR), møtte Walter O.
Lau, (WT) og vant kampen; Geir Alv-
heim,(VIC) slo Robin Lundemo Eidet,
(WT); Mikael Lindstrøm vant over Jo-
stein Oldret og Stig Jarle Knudsen (LH)
slo Ronny Kasin, (VIC). I semifinalene
vant Arild 4-1 over Geir, mens Stig Jar-
le slo Mikael greit 4-2.  På tredje fina-
leforsøk ville det seg for Arild som
vant finalen hele 5-1 over Stig Jarle.
Årdal DCs aller første norgescupseier
var i boks etter 20 års forsøk fra flere.
Det var en glad seierherre. 

DAMER: I første semifinale møttes
Monica Martinsen, (GLA) og Cynthia
Munezero, (VIC). Cynthia vant 3-2 et-
ter en tett kamp. I den andre semifina-
len møttes Karin Mikalsen, (KH) og
Christine Ingebrigtsen, (BER). Der
vant Karin 3-0. Etter en meget spen-
nende finale, best av 7 leg, stod til slutt
Karin som vinner etter en 4-2 seier
over Cynthia
Karin stod for både raskeste leg og

høyeste utgang med 20 piler og 142 po-
eng.

DOBBEL
Til søndagens dobbelturnering stilte
16 herrepar og 4 damepar.
På Herresiden ble det mange bra

kamper. Den ene semifinalen gikk
mellom Ronny Kasin / Jostein Oldret
og Roy Schultz / Arild Sæbø, der Ron-
ny / Jostein gikk av med seieren. I den
andre semifinalen slo Stig Jarle Knud-
sen / Mikael Lindstrøm ut John Arne
Nilsen / Stig Jakob Bergtun. Og i år
som i fjor gikk Stig Jarle / Mikael sei-
rende ut av dobbelturneringen. Så
overlegende var de med score 4-0 i fi-
nalen.
På Damesiden vet vi at finalen gikk

mellom Monica Martinsen / Karin Mi-
kalsen og Willfrid Kasin / Gunn Kristi-
ansen, og at det ble Monica / Karin
som vant overlegent 4-0. 

Til slutt en stor takk til alle spillerne
som kom til Bergen denne helgen og
var med på å gjøre dette til en kjekk
helg og turnering. Vi gratulerer alle
vinnerne av NC-5 2015. Velkommen
tilbake til 2016.

Jan Erik Laberg, 
Kong Oscar DC

NC-5
Bergen

24.-25.
oktober

tekst/foto:
”Fiffi”, Will-

frid Kasin & Jan
Erik Laberg,K.O.

1) Finalistene Stig Jarle & Arild. 2) Karin & runner-up Cynthia. 3) fra v. Pardamer:
Monica / Karin nr. 1 / nr. 2 ”Fifi” & Gunn i gult. 4) Arild kjempefornøyd!

3

1 2

4
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Nok et juniortreff arrangert i Pors-
grunn med 14 flotte ungdommer
Vi savnet et par stykker, samtidig
som det var fint med et par nye. Vi
startet fredagen med skøyting og
grilling av pølser og pinnebrød, før
alvoret satte inn på lørdag morgen.
Det var dessverre få jenter, så det
ble ingen egen jenteklasse. Men,
jentene kan spille dart de, fjes, så
det gjorde ikke noe for dem å spille
mot guttene, som vet de må spille
godt for å slå jentene. 

Dobbel - puljespill med cup var
først ut. Det var ikke så mye å

skrive om kampene her. Finalen ble
mellom Håkon / Markus og Charlotte /
Iselin.  Håkon og Markus spilte bra
darts og ble dobbelvinnere på årets sis-
te treff. 

Single - puljespill og cup var neste
turnering for dagen. Her var det

mye godt spill. Både Håkon og Iselin
imponerte stort med mye bra spilling
over flere kamper. 
1. semifinalist Charlotte, kom seg til

semifinalen ved å slå ut Elena og Tho-
mas. I kampen mot Thomas, spilte
Charlotte godt og vant 3-0.
2. semifinalist Tor Ove slo ut Morten

og Tore på sin vei.  I kampen mellom
Charlotte og Tor Ove var det Charlotte
som vant plassen i finalen. 
3. semifinalist Håkon, slo ut Markus

og Simon for å spille semi mot 4.semi-
finalist Iselin som hadde slått ut
Adrian og Ole Christian på sin vei. Se-
mifinalen mellom Håkon og Iselin ble
utrolig spennende. Det var en god
kamp, mye tons og bra score. 
Det ble da en ren jentefinale - Iselin

og Charlotte. En god finale med mye
bra score. Iselin tok dagens høyeste ut-
gang på 158 i et 18-pilers leg i finalen
og hadde åtte tons i kampen. Iselin
vant til slutt 4-2.

Det var ellers også mye bra spill i
singel. Man kan nevne at Charlotte
satte sin høyeste utgang på 123 poeng,
og både Tore og Thomas satte 180-sco-
re. 
Raske leg var det mange av; Iselin,

Thomas og Håkon hadde alle 18 piler,
Iselin hadde også 19 piler og Charlotte
21. Håkon / Markus hadde 21 piler i
dobbel. 

På kvelden var
det klart for

pysj-cup. Her er
det høy sosial
faktor og mye hu-
mor, som det skal
være. fjes Mor-
ten var en av de
to nye spillerne
som var med for
første gang. Han
var heldig og fikk
spille dobbel
med Håkon, og
sammen banet de seg vei til finalen.
Der måtte de se seg slått av Charlotte
og Thomas, som stakk av med pysj-
cup seieren denne gang. fjes 
Takk for helgen - så sees vi på neste

treff. Glemte “god jul”! Vi setter inn en
nisse e.l.

TIL DERE DER UTE SOM HAR JUNI-
ORSPILLERE I KLUBBEN… SEND DE
PÅ TREFF – VI TRENGE FLERE FJES!

mvh Lisbeth

JUNIORTREFF • 27. - 29. november 2015

ISELIN USLÅELIG I SINGLE med sin doublemakker Charlotte på 2. plass!
HÅKON & MARKUS BEST I PAR med Iselin & Charlotte på 2. plass!

Singel: fra venstre: 
3. plass Tore Ove, 
2. plass Charlotte
1. plass Iselin
3. plass Håkon

12 juniorer 
slappet av 
med 
skøyter 
på 
beina.

Vinnere dbl.:
Håkon og
Markus
2. plass:
Charlotte 
og Iselin

Gutta best i double

Jentene best i single!
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Grimstad • SUPERCUPEN • 19.-20. september 2015

Tekst: Siv Midtbø, Grimstad DC 
Bilder: Rachna David, Playerz DC

På fredag kveld var det klart for Super-
cupkvalifisering 5. Etter noen forfall
fra de kvalifiserte i løpet av de siste
dagene, ble det vedtatt å spille om 3
plasser i dameklassen og 5 plasser i
herreklassen. Og til start stilte det 3
damer og 6 herrer. Selv om de 3 da-
mene var klare for spill lørdag spiltes
kampene. Det ble trukket om hvor de
skulle stå på skjemaet og Birgitte Hop-
aneng fikk direkte finaleplass. Tamara
Schuur og Rachna David møttes i
semi, og den kampen vant Rachna,
Hun vant også finalen mot Birgitte. 

På herresiden ble det spennende med
trekningen. Spillerne fikk etter tur
trekke sin plass i cupskjemaet, og de
to som trakk seg direkte til semifinale
var Marco Schoot (Grimstad DC) og
Harald Gerhard Veland (Karmøy DC).
I den første kvartfinalen møttes Jerry
Johansen (Victoria DC) og Lars Martin
Krohn (Glaamdal DC) denne kampen
vant Jerry 4-0. I kvartfinale 2 var det
Reidar Vedvik jr. og Alf Terje Høyland,
begge fra Grimstad DC, som møttes.
Alf Terje vant denne 4-3. Dette vil si at
det var Lars Martin og Reidar som
måtte gjøre opp om den siste plassen i
finalen. Denne kampen vant Reidar. I
semifinalene ble resultatet Marco - Jer-
ry 1-4 og Harald - Alf Terje. 0-4. I fina-
len vant Alf Terje 4-2 over Jerry. 

Det ble lørdag og lokalene fyltes
sakte men sikkert med glade dar-

tere. Sola skinte og stemningen var
god og alt lå til rette for en dag med
mye god darts. Rett før spillestart ble
det forfall i begge klasser. Heldigvis
var Lars Martin tilstede og gikk i inn i
herreklassen. Så kom spillingen i gang.

32 herrer i 4 puljer og 11 damer i 2
puljer med 5 og 6 spillere. Fire fra
hver pulje skulle gå videre til cup på
søndag. Tre herrer vant alle sine kam-
per: Kenneth Svardal (21-4, +17), Cor
Dekker (21-6, +15) og Walter Lau (21-
8, +13). Godt jobbet gutter. Tamara
Schuur vant også alle kampene i sin
pulje (15-1 + 14). Meget bra Tamara.
Midtveis i spillet var det lagt opp til en
felles pause, der det var mulighet til å
få kjøpt blant annet Ninas nydelige
kyllinggryte.

Søndagen kom og kun 16 herrer og 8
damer var igjen. Da skulle det spilles
settkamper, 

HERRER:
Første runde best av 3 sett à 5 leg:
Walter Lau - Jerry Johansen 2-0 i sett-
score, Ronny Kasin - Henrik Halsvik 2-
0, Odd Jacobsen - Rune Heggland 2-0,
Jostein Oldret - Robin Lundemo Eidet
2-0, Kenneth Svardal - Bjørn Helge Ro-
stad 2-0, Geir Alvheim - Rune Nord-
gaard 2-0, Cor Dekker - Ole Andreas
Rosenberg 2-0 og Frank Ulseth - Ro-
bert Hansen 2-1. Den eneste kampen
der alle tre sett ble tatt i bruk.
Kvartfinaler best av 5 sett à 5 leg:

Ronny - Walter 3-1, Jostein - Odd 3-2,
Kenneth - Frank 3-1 og Cor - Ole An-
dreas 3-0.  
Semifinaler best av 5 sett à 5 leg:

Ronny - Jostein 3-1 (3-1, 1-3, 3-0, 3-2),
Kenneth - Cor 3-2 (1-3,3-1,3-2,2-3,3-1) 
Finalen best av 7 sett à 5 leg: Ken-

neth - Ronny 4-3 (3-2, 2-3, 2-3, 2-3, 3-
0,3-0, 4-2) 
Som dere ser av resultatene så var

det en veldig spennende finale. Noe
også statistikken sier: 
Kenneth kastet 62 tons / 2 stk 180 /

raskeste leg på 14 piler og høyeste ut-
gang 170 p. 

Ronny kastet 61 tons / 1 stk 180 /
raskeste leg på 14 piler og høyeste ut-
gang på 96. 

DAMER:
Kvartfinaler best av 3 sett à 5 leg: Ta-
mara Schuur - Cynthia Munezero 2-0,
Lisbeth Hauen - Iselin Hauen 2-1,
Rachna David - Vibeke Solvik 2-0, Ra-
mona Eriksen - Randi Dalhøi 2-0. Se-
mifinaler best av 3 sett à 5 leg: Tamara
/ Lisbeth 2-0 (3-0, 3-0), Rachna - Ramo-
na 2-1 (3-0,1-3,3-0) 

DAMEFINALEN best av 5 sett à 5 leg.
Rachna - Tamara 3-0 (3-0,3-0,3-0) 
Tallene taler for seg selv. Rachna var

suveren på papiret, men det må hus-
kes at det kan være mye spenning fra
leg til leg, selv om det her ser ut som
om Tamara slet en del.  Gratulerer alle
sammen!
En stor takk til spillere og tilskuere

som var med for å bidra til en kjempe
koselig helg. Takker også Lisbeth
Hauen, Kenneth Svardal og Rune
Nordgaard som var helgens Jury. Og
sist, men desidert ikke minst, en stor,
stor takk til Nina Veraas for nydelig
mat.

Diverse statistikk:
Supercupen 2015 hadde totalsnitt på
20,49; avviklet 159 kamper med 790
leg. Kastet 35.433 piler / total restscore
på 65.429  
Høyeste utgang: Kenneth Svardal

170 poeng / Tamara Schuur 150 poeng-
nest høyeste.
Raske leg: Kenneth, Bjørn Helge Ro-

stad og Ole Andreas Rosenberg 13 pi-
ler
Damer: Tamara Schuur 14 piler.
Beste snitt: Kenneth & Tamara igjen,

med hhv. 25,83 og 21,42.

Rachna David & Kenneth Svardal BEST!
Finalister damer:
Rachna David og 
Tamara Schuur.
Finalister herrer:
Kenneth Svardal 
og Ronny Kasin
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Det var en glede og igjen kunne øn-
ske velkommen til Grimstad Open
8.-9. august i år. Med spillere fra
nord, sør, øst og vest lovde det bra
for å bli en flott dartshelg.

Fredag kveld ble det spilt velkomstcup
og 24 spillere var klare for å kjempe
om helgas første seier. Det spiltes truk-
ken dobbel, ren cup, best av 5 leg. Fi-
nalen ble et dansk/norsk oppgjør
mellom Justin Thurley / Kjeld (Hinne-
rup DC) og Glenn Omlandseter (X’n) /
Rune David (The Playerz). Det endte
med norsk seier. Gratulerer så mye til
Glenn og Rune.
Det ble lørdag morgen med sol-

skinn, og det virket som det fine været
smittet over på alle. Med 45 herrer og
13 damer til start var det bare å kom-
me i gang med puljespillet. Det var
åtte herrepuljer med 5-6 spillere og to
damepuljer med 6-7 spillere. Mange
kamper skulle spilles før vinneren av
årets Grimstad Open kunne kåres.
Puljespillet gikk sin gang og man hørte
en blanding av glede og frustrasjon i
lokalet og ute på terrassen. Om det var
varmen eller noe annet som forårsaket
at det ble en del overraskelser i pul-
jene har jeg ikke noe fasit på, men
moro var det og det ga ett cupoppsett
som vi ikke hadde sett for oss før start.
Beste legdifferanse i puljespillet fikk
Christian «Josse» Johansen med 15-0.
Godt levert Josse! På damesiden vant
Lise Gro Finnestad alle sine kamper i
puljen.

CUP HERRER: 

Av 45 til start var det nå 32 igjen, og
med en del overraskelser fra puljene
så ble det mange spennende kamper.
Unge, lovende Håkon Helling kom seg
videre fra sin pulje som nr.4 på legdif-
feranse, og var en av de som kom seg
gjennom første runde med 3-2 seier
over Marco Scharin 
Åttendedelsfinalene endte slik: Roy

Arne Albrigtsen - Frank Ulseth. 1-3,
Jan Inge Arnesen - Walter Lau 1-3,
Ronny Kasin - Max Hugo Stenbråten
1-3, Mikael Lindstrøm - Christian Jo-
hansen 3-2, Håkon Helling - Ole An-
dreas Rosenberg 3-2, Henrik Halsvik -
Vidar Persen 3-1, Svein Arne Hjelme-
land - Bjørn Helge Rostad 3-2, Alf Ter-
je Høyland - Rune David 3-2. 
Det var moro å se at Håkon fortsatt

var med etter andre runde, og gleden

var stor i arrangørklubben når Alf Ter-
je slo Rune David. Det også med et 13-
pilersleg for match. Kjempe gøy!
Kvartfinaler: Frank - Walter 1-3,

Max - Mikael 0-3, Håkon - Henrik 0-3,
Svein Arne - Alf Terje 2-3.
Semifinaler: Walter - Mikael 4-3,

Henrik - Alf Terje 4-1.
Finalen mellom Walter og Henrik

endte 5-0 til Walter.

CUP DAMER:

Av de 13 som stilte til start gikk 8 vi-
dere til cup.
Kvartfinaler: Ramona Eriksen - Cyn-

thia Munezero 3-1, Marianne Log - Vi-
beke Solvik 1-3, Elisabeth Eidet - Anet-
te Ausland 3-1, Anita Smith Cawley -
Lise Gro Finnestad 0-3. 
Semifinaler: Ramona - Vibeke 3-0,

Elisabeth -  Lise Gro 0-3.
Finalen mellom Ramona og Lise Gro

endte 4-0 til Ramona. 

Søndag morgen var det klart for 301
dobbel inn - dobbel ut. 
Med 26 herrer og 10 damer ble det

nok en dag med store puljer. Herrene
ble delt inn i fire puljer med 6-7 spil-
lere, damene i 2 puljer med 5 spiller.
Det ble spilt best av 3 leg for at det
ikke skulle gå så lang tid. Det va jo
tross alt søndag.

HERRER: 
Da kvartfinalene var klare så det slik
ut: Christian ”Josse” Johansen - Ole

Andreas Rosenberg 3-1, Justin Thurley
- Svein Arne Hjelmeland 3-1, Walter
Lau - Stein Helling 3-1, Geir Alvheim -
David Madsen 3-2. Semifinaler: Josse -
Walter, 3-0 og Justin - Geir 3-0.
Finalen mellom Josse og Justin vant

Josse 4-2. 

DAMER:
Med 10 spillere så ble det 2 innrykks
kamper i cupen og disse endte slik:
Birgitte Hopaneng - Cynthia Munezero
0-3, Willfrid Kasin - Michelle Lund 2-
3.
Kvartfinaler: Ramona Eriksen - Cyn-

thia Munezero 3-0, Marianne Log - Re-
nate Larsen 3-0, Anette Ausland - Vi-
beke Solvik 0-3, Michelle Lund - Liv
Anita Tønnessen 3-2. 
Semifinaler: Ramona - Marianne 3-

0, Vibeke - Michelle 3-0. 
Finalen mellom Ramona og Vibeke

vant Ramona 3-0.

Gratulerer med flotte resultater til
alle sammen. Tusen takk for at

DU tok turen og var med på å gjøre
dette til en super helg. Håper vi sees
snart igjen. 
Da var det bare rydding av lokaler

og terrassen som sto igjen. JaJa! Resul-
tatene måtte skrives og sendes NDF,
og sist, men ikke minst, skulle det
skrives en artikkel til daRts. (Takk for
det, Siv!)

For Grimstad DC 
Siv Midtbø

GRIMSTAD OPEN 2015

Ramona Eriksen og Walter Lau vinnere 2015

Sjelden Lise Gro taper 0-4. Ramona var
suveren!

Walter er vanskelig å slå om dagen.
Henrik tapte 0-5!
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LILLEHAMMER OPEN 2015 (2006-2015 10 år)

22.-23. august Hunderfossen

27 herrer og 8 damer fant veien til
Hunderfossen for å være med i Lil-
lehammer Open, men det som
kanskje ikke alle visste var at de
også skulle feire klubbens 10-års
jubileum.

Slik ser listen ut over tidligere vinnere
av Lillehammer Open:
HERRER: Etter starten i 2006, må

vi helt til 2013-14 for å finne en som
har vunnet to ganger. (2006) Stein
Trondsen, (07) Terje Oseth, (08) Kent
Sivertsen, (09) Jarl Yngve Skomsøy,
(10) Bjørn Sjølstad, (11) Vegar Elvevoll,
(12) Rune David, (13-14) Henrik Hals-
vik, (15) Jacques Langston. 
DAMER: Joan Hatlestad var først

ute. Hun vant i (06/08/10), dvs. hun er
den eneste som har vunnet turnering-
en tre ganger. Tove Verket vant 2 gang-
er i (09/12). Andre vinnere er (07)
Hege Kielberg, (11) Tove Gjersrud, (13)
Erika Hansen, (14) Inita Bite, (15) Ra-
mona Eriksen.
Kveldscupen gikk som vanlig, med

best av 7 leg i semiene og finalen. Kent
Sivertsen / ”Josse ” Johansen, vant fi-
nalen 4-0 over Endre Otterlei / Terje
Oseth. Bra representert for Lilleham-
mer, Terje. Kent / Josse vant 4-0 i semi-
finalen over Morten Weberg / Bjørn
Sjølstad, mens Birgitte Hopaneng /
Bjørn Berg tapte den andre semien 1-4
for Endre / Terje.

DAMESINGLE
Etter at innledende Monradpulje var
ferdigspilt gikk åtte damer til cup /
kvartfinale. Elin Aasestrand (GO) vant
3-2 over Tove Verket (TTA); Tamara
Schuur (PLZ) 3-1 over Birgitte Hopan-
eng (VIC); og så begynte ”nullene”.
Både Erika Hansen, (LV) og Ramona
Eriksen, (WT), vant 3-0 over hhv. Mo-
nica Holm, Lom og Mona Liom, (DO).
Videre sluttet begge semifinalene på 3-
0 i Ramonas og Tamaras favør over
hhv. Erika og Elin.   Noteringer h.utg:
109: Tove. r.leg: 15 piler: Tamara.
”Nullene” fortsatte i finalen hvor Ta-

mara tapte 0-4 for Ramona. Da kam-
pen var i gang virket det etter spilling-
en å dømme som om Tamara var helt
utkjørt. Det ble 0-4 tap for Ramona
med restscore på 144, 82, 151 og 149

poeng. Ramona hadde leg på 20, 16,
21, 28 piler og 23,56 i snitt. Doublene
satt med høyeste utgang på 88. Men ...
som så ofte skjer, kom nervene inn i
bildet i siste leg, og Ramona ”brente”
flere piler før seieren var i boks. Pil-
snittet ble redusert på grunn av bom
på dobbel i siste leg.

HERRESINGLE
27 herrer var på plass lørdag morgen
for å være med på single. Det ble no-
tert både raske leg og høye utganger
fra de innledende kampene. Flott!
Henrik Halsvik hadde et bra 13 pilers
leg. Ellers var det flere scorer på
100+: Terje 150, Rune David 130, 127,
Jacques 126, Christian Hanstad 103.
Det ble spilt i fire puljer uten de sto-

re overraskelsene. Henrik Halsvik, Kent
Sivertsen, Leif Inge Oen og Jacques
Langston vant hver sin pulje. Plutselig
dukket det opp ett interessant navn –
Håkon Kjørren nr. 2 bak Kent Sivertsen
med 9 i leg differanse mot Kents 10. Hå-
kon var meget kjent som junior, da han
dukket opp noen ganger og var en trus-
sel i seniorklassen. Han vant f.eks. År-
dal Open i voksen klasse mens han
enda var junior. I kvartfinalen fortsatte
Håkon å markere seg da han slo Chris-
tian ”Josse” Johansen 3-0. Jacques var i
toppform og slo Kjetil Eikesdal 3-0, Ro-
bert Hansen måtte til 3-2 for å slå Kent,
mens Rune David slo Henrik Halsvik 3-
1. Både Jacques og Robert H. vant semi-
finalene 4-1 over hhv. Rune og Håkon.

Finalen ble nærmest ”walk-over”
for Jacques som tok pusten fra Robert
H. da han vant hele 5-0. Jacques hadde
leg på 18, 27, 21, 24, 18 piler med snitt
på 23,19.  Robert hadde ”snille” rest-
score og hans snitt var ikke så langt
bak med 22,19. Bra!

Double - åpen
12 par møttes til dyst på søndag mor-
gen. Det var fin stemning og bra kas-
ting. Robert Hansen / Bjørn Sjølstad
havnet øverst på resultatlisten etter å ha
slått Henrik Halsvik / Christian Hanstad
4-1 i finalen, med leg på 22, 18, 21, 18
piler og 24,12 i pilsnitt. Piffen gikk ut av
Henrik / Christian etter bragden i semi-
finalen der de slo Rune David / Jacques
Langston. De fikk store restscore og et
snitt på 20,05 i finalen. Morten Weberg
/ Leif Inge Oen tapte semifinalen for Ro-
bert / Bjørn. Parene Bjørn Berg / Dag Ja-
cobsen, Ramona Eriksen / Christian Jo-
hansen, Kai Aspebakken / Helge Verket
og Per Ivar Nørstebøen / Bjørn Sveum
havnet på 5.-8. plass.

Damedouble
Det var leit at kun 2 damepar stilte opp.
Det ble Mona Liom / Tanja Oseth, (Dok-
ka / Lillehammer) som viste seg å være
best etter seier over Birgitte Hopaneng /
Erika Hansen, (Victoria / Langevåg).

Tekst av Anne og Terje, og Rachna tok
bildene! Red. takker begge to for inn-
satsen.

Ramona Eriksen & Jacques Langston
Best i jubileumsåret
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At turneringen fikk navnet Bygg-
mester BOB Cup skyldes at sist-
nevnte sponset turneringen som
opprinnelig hadde navnet Stavang-
er Open 2015.
En vandrepokal er satt opp i
både dame- og herreklassen. Det
legges til kr. 1000 for dameklassen
og kr. 2000 i herreklassen hvert år
inntil en spiller får tre napp i po-
kalen og vinner potten. For eventu-
elle 170-utganger blir det i tillegg
satt av kr. 1000. Ingen tok den i år,
så den går videre til neste år med
en ny 1000-lapp.

41 herrer og kun fire damer møttes for
å kjempe om tittelen i år. Det ble spilt
en damepulje med lokale spillere, og
av de fire damene var det Strands Ma-
rianne Log som gikk av med seieren
etter 5-2 over Ingunn Andersen i fina-
len. Gratulerer så mye, Marianne. Hos
herrene var tapende kvartfinalister Per
Anisdahl (Golden Lion), Robin Lunde-
mo Eidet, (W.Tell), Roy Arne Albrigt-
sen, (W.Tell) og Arve Kyvik, (Karmøy).
De fire ble slått av hhv. Kenneth Svar-
dal, (Stav.City), Harald Veland, (Karm-
øy); Bjørn H. Rostad, (Prom.Piler) og
Frank Ulseth, (Stav.City). Videre i se-
mifinalene slo Harald Frank 4-2 og
Kenneth slo Bjørn Helge 4-0. Dermed
ble det en ren Rogalands finale
mellom Harald og Kenneth, og denne
endte til slutt med 5-2 seier til Ken-
neth. ”Hjemmeseier er flott!”

Idobbel var det med 18 par. FrankUlseth / Per Anisdahl slo Harald Ve-
land / Marvin Ramos 3-2 i semifinalen
etter en meget spennende kamp. Per
E. Øvrebotten / Johnny Martinussen.
Kong Oscar, slo Kenneth Svardal /
Marco Scharin 3-1- Det ble ikke spilt
noen finale da Per Emil måtte dra for å
rekke flyet sitt. Dermed vant Frank og
Per dobbelen.

Premiene til vinnerene ble levert av
Interstil Factory Outlet. Takk til In-

side Stavanger, Interstil, Alkopi og
Byggmester BOB som var inne som
sponsorer i denne turneringen.
Tusen takk også til alle som kom til

Stavanger og vårt nye lokale Inside
Stavanger, der vi i Stavanger City DK
har våre spillekvelder. Vi håper alle
hadde en fin helg i Stavanger. Håper

også at vi sees i Stavanger Open 2016.
Turneringen vil da bli flyttet til en an-
nen tid på året. 

Kenneth Svardal

BYGGMESTER BOB CUP (STAVANGER OPEN 2015)

MARIANNE LOG & KENNETH SVARDAL
første vinnere av turneringen!

Kaffe til 6 i Nisse fra Porsgrunn
Porselen ble vunnet av Rune David

Stort rosemala fat ble vunnet av
Per Anisdahl

+ mange andre premier som ble
vunnet av:
Frank Orre
Oddny Johansen
Amund Myrstad
Beate Dybdal
Bjørn Syrrist

Lise Gro Finnestad
Roger Boyesen
Lars Olav Søraas
Ole Henrik Lømo
Øyvind Jørgersen
Eva Jensen
Veronica Kristoffersen
Magnar Espelid
Willfrid Kasin
Eirik Andre
Oliver Lyche
X’n Darts Club takker alle for støtten!

mvh Lisbeth

X’n lotteriet 2015

Stavanger DC kjempefornøyde med
å få lov å bruke sponsoren Bygg-
meste Bob’s flotte lokaler.

Per og
 Fran

k til t
opps i

 herre
doubl

e!

Marianne & Kenneth helgens enere. 
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TROMSØ OPEN 2015

Raymond Bakkland skriver: ”Her
kommer litt info fra Tromsø, litt sent
ute men håper det går bra.” ”For én
gangs skyld.” var svaret. Raymond
fortsetter: ”Det var gledelig at det var
unormalt mange deltakere med i år; 43
herrer og 11 damer. Jeg er usikker på
om det er ny rekord, men vi er iallfall
veldig fornøyd med deltakelsen”. Og
de besøkende var visst veldig fornøyd
med turneringen. Kanskje det blir en
ny deltakerrekord i 2016?
Det var mye godt spill og mange

spennende kamper for publikum ut-
over dagen. 

På HERRESIDEN ble helgens ener
Jostein Oldret, Victoria DC. Han slo
Nils Oddmund Kolpus fra Øst Finn-
mark DT i finalen, Geir Alvheim, også
fra Victoria, DC i semifinalen og
Christian Wilhelmsen, KH, i kvartfina-
len.  Toeren, Nils Oddmund slo Trom-
søværing Vegar Elvevoll, LH,  i semien
og Dave Bate, ODT i kvartfinalen.
På DAMESIDEN, tro det eller ei,

Victoria DC hadde enda en ener – Vi-
beke Solvik, som slo Tromsøs egen Ve-
ronica Simonsen, KH, i finalen og atter
en Tromsødame, Hege Elvevoll, LH, i
semien.

På søndag ble det spilt parturnering.
HERRER, 15 par, og resultat: Nr.1:

Victora DC atter en gang -  Ronny Ka-
sin og Jostein Oldret. De slo Vegar El-
vevoll / Kenneth Bråteng, LH / Nam, i
finalen og Svein Arvid Nygård / Per
Jan Fagermo LH/Nam. i semien. Roger
Sørli / Lars Benjaminsen, ÅR / SOT
tapte semien for Vegar / Kenneth.
Og så sluttet enda en Tromsø Open.

Et meget vellykket arrangement.
Kveldscupen gikk av stabelen som
vanlig på fredag, dessverre uten at vi i
red. har fått vite resultatene.

JOSTEIN OLDRET & VIBEKE SOLVIK BEST
Victoria DC vant alt som var å vinne!

Som vanlig ble klubbens eget spil-
lelokale brukt for turneringen 10-
11. oktober, og Olav Aase forteller:

Turneringen tjuvstartet på fredag
med en velkomstcup som startet
kl. 21 med 18 deltakere (9 par). Vi
startet med å spille puljespill best
av 3 leg der de åtte beste gikk vi-
dere til cup. Dette var noe som
ble godt mottatt, så alle fikk spilt
mer enn bare en kamp. I finalen
ble det spilt best av 5 leg. På før-
steplass kom Ronny Kasin (VIC) /
Olav Aase, (ÅLG) med Geir Alv-
heim / Cynthia Munezero, begge
(VIC), på andreplassen. 

I SINGLE på lørdag var det påmeldt
12 damer og 41 herrer, og det syntes
vi i Ålgård DC var meget bra. Stem-
ningen utover dagen var veldig bra
med masse bra spilling. Alle virket
veldig fornøyde med skiver, lys og
servicen som klubben viste. Dermed
ble det en herlig dag for oss arrangø-
rer. Og så til spillingen hvor 1.plass
DAMER gikk til Lise Gro Finnestad,
fulgt av Anne Karin Finnestad, begge
(WT), på 2. plass. 3./ 4. plass gikk til
Elisabeth Eidet, (W.T) og Willfrid Ka-

sin, (VIC).  Turneringens høyeste ut-
gang var 109 og notert for Elisabeth
Eidet (ingen raske leg).
Så til HERRENE der førsteplass

gikk til Frank Ulseth, (STAV) og an-
dreplass til Eiler Egholm, (3 SV). På
3.-4. plassene fantes Svein Arne Hjel-
meland, (WT) og Geir Alvheim,
(VIC). Følgende havnet på 5.-8. plas-
sene: Robin Lundemo Eidet, Walter
Olav Lau, Ronny Kasin og Jan Martin
Robertsen.
Raskeste leg: Walter Olav Lau, 12 pi-

ler. Høyeste utgang: Robin Lundemo Ei-
det, 160 poeng. Meget bra begge to! 

DOBBEL PÅ SØNDAG MED 7
DAMEPAR OG 20 HERREPAR.
Kjempebra med så mange deltakere.
Dagen gikk like bra som på lørdagen,
selv om det var i tidligste lag for
noen, men slik er det å drive idrett på
«høgt plan». For damene kjørte vi alle
7 parene videre, og i herreklassen var
20 par delt inn i 5-manns puljer med
4 videre til cup. 
1. plass DAMER Lise Gro Finne-

stad / Elisabeth Eidet (begge WT); 2.
plass Cynthia Munezero / Willfrid
Kasin 3.-4. plass Lillian Tønnessen /
Liv Anita Tønnesen, (begge Arendal). 

IHERREKLASSEN var det Roy Al-brigtsen / Stein Erik Myre, (begge
WT), som gikk til topps. 2.plass Jan
Martin Robertsen / Walter Olav Lau
(begge WT). 3-4 plass Robin Lunde-
mo Eidet / Vidar Nilsen (begge WT).
etterlyser nr.4 her også. Willhelm
Tell DC, sikret seg dermed de 4 første
plassene.

Til oppsummering var dette en vel-
dig kjekk dartshelg. Arrangemen-

tet gikk knirkefritt og alle var fornøy-
de. Så mange takk til dere alle som
var med og gjorde denne helga så
kjekk. Tusen takk og hjertelig vel-
kommen tilbake neste gang det er
turnering her på Ålgård.

Hilsen oss i ÅLGÅRD DC 
Olav Aase

ÅLGÅRD OPEN 2015

Lise Gro Finnestad & Frank Ulseth
til topps i årets oppgjør
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STRÆNGSPRÆTTEN/SOGNAPORTEN/YORKER OPEN

STRÆNGSPRÆTTEN
OPEN, Bardufoss.
Karin Mikalsen & Stein
Jæger desidert best!
Atter en gang fant 26 herrer og 10
damer veien til Bardufosstun Ho-
tell for å delta i Strængsprætten
Open. Denne foregikk 26.-27. sep-
tember 2015. Klubbene Lilleham-
mer, Victoria og Marvin East var
representert sørfra.

Man kan notere seg at herrene i Nord
Norge fikk med seg topp plasseringer
i samtlige fire grener, og det er godt å
se en god gammel dartsvenn øverst på
listen, nemlig Stein Jæger. Damene
sikret at Kellys Helter fra Tromsø var
best i både single og double. 

Litt om spillingen i herreklassen.
Stein måtte kjempe mot Nils Odd-

mund Kolpus fra Øst Finnmark i fina-
len, og Ronny Kasin (VIC) i semifina-
len. Det gikk greit. Nils Oddmund var
for god for Vegar Elvevoll (LH) i den
andre semien. Det fantes tre herrer
fra Strængspretten i kvartfinalen. Lars
Georg Storsletten som tapte for Stein,
Svein Ole Rotli for Nils Oddmund,
Frode Røstad for Ronny og i tillegg
hadde vi Daniel Voll Olsen fra Lofo-
ten som tapte for Vegar.

R. leg: 13 piler for Stein Jæger og Ronny
Kasin. H.utg: Stein Jæger 140 poeng.

Hjemmeparet Morten Weberg /
Frode Røstad vant finalen i her-

redouble mot Ronny Kasin / Geir Ole
Stina, (Vic / ME), og semifinalen over
Vegar Elvevoll / Nils Oddmund Kol-
pus

Idameklassen tok Karin Mikalsen
kontroll, og slo Anne Grethe Peder-

sen, (Harstad), i semifinalen og Rita
Elin Beck-Hauglid, (KH) i finalen.
Ikke bare vant hun singelfinalen mot
Rita-Elin, men hun også vant double
med henne. Paret slo Kristin Mikalsen
/ Marit Størmer Nordby, (Lofoten), i fi-
nalen og Willfrid Kasin / Ann Tove B.
Røstad (VIC) i semien.

YORKER OPEN 2015
Yorker DK inviterte til sitt første ar-
rangement der 35 glade dartspillere
tok turen over fjorden til Fagerstrand.
Hvordan det blir med videre utvikling
av denne turneringa var de ikke sikre
på, men med helgens oppmøte og at-
mosfæren fikk de lyst til å prøve seg
til neste år også. 
Lørdag gikk single i begge klasser,

herrer og damer, av stabelen med 11
damer og 24 herrer til start. Damene
spilte Monrad mens herrene spilte
puljespill. 
Semifinalene ble klare etter mye

godt spill gjennom de innledende run-
dene. En forrykende semi mellom
Henrik Halsvik (The Playerz) og Jac-
ques Langston, (ODT) der det ble en
knepen 3-2 seier til først nevnte. Cor
Dekker, (Yorker) måtte også kjempe i
sin semi mot Jon-Erik Granjord
(Prommens Piler) men også Cor vant
3-2. I finalen mellom Cor og Henrik
ledet Cor 3-0 før Henrik våknet og
rettet opp til 2-3. Men da satte Cor
høygiret inn og sikret seg neste leg og
dermed var seieren i boks med 4-2.

På damesiden kom Tamara Schuur
(The Playerz) komfortabelt til fina-

len etter å ha slått Therese Marthin-
sen, (DGA) i semien. Inita Bite,
(DGA) ble også klar for finalen etter å
ha vunnet over Mona Irene Børtveit
(Yorker) i den andre semien. Det ble
en meget nervepirrende og spen-
nende finale for publikum å følge
med på. Spillerne fulgte hverandre til
2-2 score etter å har tatt annethvert
leg. Det ble Tamara som var sterkest
til slutt. Hun satte seiersdobbelen og
vant 4-2.
En meget vellykket arrangement,

der lokale sponsorer hadde bidratt
med sitt i form av lokaler og premi-
ene. 

Rachna David

Sognaporten Open og Yorker Open – to populære turneringer som ikke står på NDFs terminliste

Sognaporten Open, lokalisert i Aur-
land på Vestlandet, feiret i år sitt 10-
års jubileum. Turneringen ble startet
av en ildsjel ved navn Magne ”Ter-
minator” Aalen i 2005, og han er
stolt av turneringen som bare blir
mer og mer populær. Programmet er
trukket par i velkomstcupen på fre-
dag, single for både damer og herrer
på lørdag, med påfølgende bankett
om kvelden. På søndag avsluttes hel-
gen med dobbel. Tre napp i vandre-
pokalen betyr at spilleren beholder
pokalen til odel og eie.
I år var det noe mindre deltakelse

pga. uhellet i Gudvangen tunellen.
På fredag var det 26 par som stilte
til dyst, og lørdag stilte det 18 her-
rer. Her møttes Rune David, The
Playerz, og Ståle Sterseck, Marvin
East, i finalen, og det var Rune som
var sterkest og vant turneringen.
Sju deltakere stilte i dameklassen
og Birgitte Juler, Marvin East, slo til
og vant finalen over Christine Inge-
brigtsen. Søndag ble det spilt felles
klasse siden det var for få damer til
egen damedobbel, og det ble totalt
ti par. Her vant Rune David / Ståle
Sterseck finalen over Stian Falck og
Christine Ingebrigtsen, Bergen DC.
Dette er en turnering som ikke er

under NDFs regi, men er likevel
populær særlig blant de som bor på
Vestsiden av landet.  En turnering
som alle som har deltatt snakker
varmt om og gleder seg til neste år.

Rachna David 

SOGNAPORTEN OPEN

Bilde til høyre: En glad gjeng som feiret
Sognaporten DK sin 10 års jubileum.
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Få deltakere, men allikevel et bra
NM ble arrangert denne gangen
også. 
4 jenter og 8 gutter til start. Vi
håper klubbene rundt om sender
sine spillere på neste juniortreff
som arrangeres. Vi trenger at det
kommer flere juniorspillere, hvis
vi skal fortsette å kunne arrangere
helger kun for våre juniorspillere.
Etter treff 4 nå i 2015, er det også
noen av de få vi har som blir 18 og
går over i juniorklassen. 

Vel, vi som var der hadde det fint. Det
ble spilt NM i dobbel, singel og lag. 
Det var puljespill i singel. 2 puljer á 4

spillere i gutteklassen og 1 pulje á 4 spil-
lere i jenteklassen. Alle gikk videre til cup. 

Cup gutter: 
Tore – Markus, 3-2 til Tore
Thomas – Ole Christian, 3-1 til Tho-
mas
Fredrik – Simon, 3-1 til Simon
Adrian – Håkon, 3-2 til Håkon 
Semifinalistene var da Tore mot

Thomas og Simon mot Adrian.  Det ble
Thomas og Simon som spilte en spen-
nende NM finale hvor Simon vant sitt
første singel NM. 

Cup jenter:
Charlotte vant ene semifinalen over
Mina Iselin og Iselin vant sin semi
over Elena. 
I jentefinalen ble det denne gang

Charlotte som vant over Iselin og kan
smykke seg med NM tittelen. 

NM dobbel spiltes som ren cup.
Fredrik/Adrian slo ut Mina Ise-

lin/Elena og kom seg til semifinale, der

de tapte for Markus/Ole Christian. Hå-
kon/Thomas slo ut Iselin/Elena og spil-
te dermed sin semi mot Simon/Tore.
De vant også denne kampen og Hå-
kon/Thomas var klar for finale mot

Markus/Ole Chrisitan. Spen-
nende kamp hvor Markus og
Ole Christian vant 4-3. 

Det var kun 3 lag med og
kjempet om NM tittelen

denne gang. Østfold Stål vant
over X’n, og var dermed i fi-
nale mot Dokka. Øsfold Stål
vant en spennende 5-4 kamp
og fikk dermed nok et NM
gull til klubben. 

Mye bra spill med 180 både
til Markus, Thomas og Simon.
Simon hadde i tillegg ras-

keste leg på 18 piler, og Tore
høyeste utgang med 116. 

Pysjcup’n ble spilt på kvel-
den, og den var det Adrian

og Rune som vant. På søndag
spilte vi Cricket som Håkon vant. 

Takk for denne gang. Så sees vi på nes-
te treff. 

Lisbeth

Gull til Simon (2), Charlotte (2), Markus (1),
Ole Christian (2), Iselin (1) og Adrian (1)

Østfold Stål vant
lagkonkurransen.
f.v. Ole Christian,
Simon og Tore.

Dobbelvinnere:
Ole Christian
og Markus.

Til topps 
i single:
Charlotte 
og Simon.

Charlotte og Iselin best i double. Etter at 
det hele var over, kunne de stolt vise fram 
pokalene i double- og singlekonkurransen.
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Den norske troppen ankom
Tyrkia i puljer. Noen valgte
å delta på Turkish Open i
forkant for å få litt kamp-
trening. I singleturneringen
imponerte både Rachna Da-
vid og Kent Sivertsen med
5.-8. plass. Vår ferske for-
bundskaptein sikret seg en
9.-16. plass.

Tekst: Monica / Jacques
Foto: Rachna & Tamara

Mandag ble turneringen sparket i gang
med åpningsseremoni og fotografe-
ring.
Tirsdag var vi klare for spill, og

startet med herrenes lagkamp og da-
menes dobbel.
Ramona og Elin møtte tøff motstand

fra Ungarn i første kamp, og måtte
dessverre gi tapt før de rakk å komme
skikkelig i gang. Rachna og Marta
startet godt med 4-1 seier mot Russ-
land. I neste kamp sendte de like godt
veteranen Louise Hepburn og hennes
makker Lynn Cowan ut av turnering-
en med seier 4-3. Først i kvartfinalen,
der de møtte Lisa Ashton og Claire
Brookin fra England måtte de gi tapt.
Ashton/Brookin til slutt gikk til topps
og vant turneringen. 

Herrelaget fikk en lang og spennende
dag med mye flott spill. Første kamp
startet med en god 9-7 seier mot
Frankrike. I andre kamp møtte de Hel-
las, der førstereisgutt Kent Sivertsen
sikret Norge seier 9-8 i tie-break. Ir-
land stoppet seiersrekken en liten
stund da våre gutter tapte 2-9. I fjerde
kamp slo gutta tilbake og sikret seg an-
dreplassen i puljen med en stødig og
sikker 9-1 seier mot Catalonia.
I første cuprunde (og siste kamp for

kvelden) møtte de sterke Tyskland.
Dette ble en veldig jevn og tett kamp
med mye nerver bland både spillere og
publikum på begge sider. Også her
endte gutta med tie-break. Nok en
gang fikk Kent prøve seg på vegne av
det norske laget. Han ble satt inn i av-
gjørende leg mot 19-årige Martin
Schindler, som tross sin unge alder har
imponerende meritter å vise til. Et
jevnt leg, der Martin bommet på dob-
bel på en 157-utgang. Kent sto da med

80 i rest. Første pil gikk ikke riktig dit
han ønsket og havnet i single 5. Kent
forholdt seg likevel rolig og avgjorde
like godt kampen med grønn bull-rød
bull. Lydnivået fra den norske troppen
var nær å løfte taket i spillehallen.  En
mektig prestasjon av guttene våre,
som hadde spilt kamper hele dagen og
avsluttet spillet denne dagen ett kvar-
ter over midnatt. 
I kvartfinalen onsdag kveld møtte

gutta Nord-Irland. Til tross for godt
spill, måtte de dessverre se seg slått av
irene, og tapte 6-9. 

Onsdag var det tid for damenes lag-
kamp og herrenes single.

Damelaget fikk en litt vanskeligere
vei enn ventet på forhånd, da Nigeria
trakk seg fra turneringen. Dette gjorde
at de norske jentene gikk fra 4 til 3 lag
i puljen. Her ble hvert eneste leg enda
viktigere enn forventet. Jentene startet
med en trygg og sikker 9-4 seier mot
Østerrike. Før siste kamp var de allere-
de klare for sluttspill. Jentene spilte
veldig bra i en kamp som kom til tie-
break. Rachna ble her sendt ut i kam-
pen mot Robyn Byrne. Dessverre satt
ikke doblene, og Irland vant kampen.
Jentene var nå klare for å møte Tysk-
land i sluttspillet. Jentene leverte flott
spill og holdt oss alle i ånde hele kam-
pen gjennom. Nok en gang endte kam-
pen med tie-break og Rachna ble atter
en gang sendt i ilden. Dessverre trakk
motstander det lengste strået og kam-
pen endte 9-8 i Tysklands favør. 

Herrene spilte som nevnt single ons-
dag. Kun Robert Hansen var trukket
slik at han måtte spille eliminerings-
kamp. I denne kampen møtte han en
sterk kar fra Catalonia. Robert spilte

veldig godt i kampen, men måtte dess-
verre gi tapt 3-4. Rune David fikk en
tøff vei, men slo like godt ut den ikke
helt ukjente Gert de Voos 4-3 i første
kamp. Neste kamp var ikke særlig en-
klere på motstandersiden da Darius
Labanauskas møtte opp. Her måtte
Rune melde pass og Darius vant kam-
pen 1-4.
Vegar Elvevoll fikk en særdeles tøff

trekning med Jim Williams som første
motstander. Dessverre var han ikke
sterk nok, og Jim vant kampen og til
slutt også finalen i herresingle. Kent
Sivertsen fortsatte å imponere med sitt
spill også i singlespillet. I første kamp
sendte han Tomassetti fra Italia ut av
turneringen. I neste runde ble kampen
litt mer tøff med Mogens Christensen
fra Danmark som motstander. Også
her viste Kent hvem som var sjef, og
vant kampen 4-3. Til tross for en tett
kamp der Kent kjempet veldig godt,
måtte han i neste runde gi tapt mot re-
gjerende Europamester, David Con-
cannon fra Irland 3-4.

Torsdag – ny dag og nye muligheter.
Nå tid for damer single og herrer par.
Elin Aasestrand møtte ei jente fra

Belgia i sin første kamp. Denne gikk
dessverre ikke Elin sin vei, til tross for
at hun kjempet hardt.
Ramona Mostad Eriksen hadde fått

en tøff trekning med Claire Brookin
som motstander i første kamp. Ramo-
na storspilte i kampen og leverte jevnt
høye score. Dessverre ville ikke do-
blene sitte, noe de gjorde for Claire.
Claire vil nok ha respekt for Ramona
neste gang de møtes i kamp.
Rachna David vant greit sin første

kamp 4-0. I andre kamp var Irina
Armstrong motstanderen. Rachna spil-

WDF World Cup XVIII 2015

«Denne veien til
World Cup»,
sier Tamara,
Monica, 
Rachna og 
Marta.
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te en veldig god kamp, men Irina på
sitt beste er ingen lett match. Atter en
gang en kamp der man tapte på det
sure tie-break-leg’et. Kampen endte 3-
4 i Irina sin favør.
Marta Krol viste gode gamle takter,

da hun vant sine første 2 kamper greit.
4-1 mot ei jente fra Tyrkia og 4-1 mot
ei jente fra Iran. I tredje kamp møtte
hun dessverre ei veldig lovende jente
fra Russland og tapte kampen 0-4.

Så var herrene klare for sin siste
turnering. 
Vegar og Rune startet sitt spill mot et

par fra India, der godt spill ga dem sei-
er  4-0. Motstanderne i neste kamp
skulle vise seg å være av den litt tøf-
fere sorten; Montgomery/Soutar fra
Skottland. Gutta spilte en særdeles god
kamp med mange høye score, men
måtte dessverre til slutt gi tapt og kam-
pen endte med tap 2-4. Kent og Robert
startet første kamp mot et sterkt rus-
sisk par. En forrykende kamp der Kent
og Robert til slutt tok seieren 4-3. I an-
dre kamp møtte de Italia, med bl.a. To-
massetti som Kent slo ut i første sing-
lekamp. Atter en gang en kamp med
høyt nivå, der våre gutter dessverre
trakk det korteste strået og tapte 2-4.

Vi må få skryte veldig av hele laget
og samholdet samtlige spillere viste

gjennom hele turneringen. Norge stilte
med veldig synlige spilleskjorter i årets
World Cup, noe alle spillerne visste å
utnytte. Alle stilte opp og støttet hveran-
dre og viste alle at man sto sammen
som en stor, samlet enhet.
En stor takk rettes til alle spillerne for

en flott og minnerik tur. Vi må også få
rette en stor takk til supporterne -
både de som var med i Tyrkia og heiet

der, samt til alle som har fulgt troppen
via sosiale medier gjennom noen hek-
tiske dager her hjemme i Norge. 

Årets Nor-
gesmester
Kent trøster
Rune, mens
landslags -
kapteinen,
Jacques,
underholder
enhver!

501, 1001, 2001, Shanghai, Klokka-
rundt og Half-it sto på menyen i
Grimstad 7. november, når det var
klart for Norsk Pentathlon på lørdag
og Landslagssamling på søndag. (se
side ). I år var det Agder Krets som
ønsket deltakerne velkommen og lyk-
ke til. 

På herresiden var det Robert Wag-
ner, (LH), Morten Bøe, (SFj), Hel-

ge Verket (TTA), Robert Hansen, (LV),
og Ronny Kasin (VIC) som var de fem
beste etter runde 5. Etter runde 12
hadde Robert W en 30-poengs ledelse
på Morten og Robert H, som nå delte
andre plassen. Topp tre var de sam-

me også etter runde 16 med samme
poengdifferanse. Robert W økte der-
etter sin ledelse til 39 poeng foran
nummer to. Etter å ha ligget side ved
side hele dagen så rykket Robert H
litt fra Morten på de siste rundene og
sikret seg dermed andreplassen. Geir
Alvheim satte ny norsk rekord i Half-
it med 563 scorepoeng og 36 penta-
thlonpoeng. Gratulerer så mye. Vi
må også ta med at Robin Lundemo
Eidet satte en 167 utgang.

Hos damene var det Ramona Erik-
sen, (WT), Rachna David, (PLZ)

og Inita Bite (DGA)som kom best i
gang. Halvveis ledet Rachna med 8

poeng på Ramona og Inita. Etter en
kjempebra 2001 med ny norsk rekord
på 19 poeng og 74 piler av Ramona,
snek hun seg ett poeng foran Rachna,
som hadde 10 poeng i denne runden.
Ramona sanket greit med poeng også
i de siste rundene og vant tilslutt med
6 poeng på Rachna som endte på an-
dreplass. Bak disse to hadde Monica
Martinsen (GLA), klatret opp til tre-
djeplass og Inita endte på fjerdeplass
med Tove Verket, (TTA) på femte-
plass. 
Se side 6 for resultatene fra årets

Landslagssamling.

MVH  Siv Midtbø

NORSK PENTATHLON 2015

Ramona Eriksen og Robert Wagner til topps begge dager i Grimstad.

Norge er
stolte av
dere!
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Underholdningsservice A/S
Biljard - Dart - Spill - Bingo - Lotteri - Automater

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

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

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

255,- inkl. mva.

Gjennomgående blader
(totalt uten stifter)
Pris til dartklubber:

345,- inkl. mva.

Skiven som er godkjent av 
British Darts Organisation

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

Gode rabatter til Dartklubber - be om prisliste/katalog.
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