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Ra
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daRts-Norge takker
Åslaug Ekren for lang
og tro tjeneste for
daRts-sporten i innog utland!
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DEADLINE

Det er med blandede følelser vi starter opp denne gangen.
Etter 9 år er det tungt å ta farvel med én man har jobbet
så tett med over så lang tid. Ja, Åslaug! Ikke mere mas
om dead-lines, det blir godt for deg å slippe vel! Vi har
lagt bak oss ikke mindre enn 16 turer til Lakeside. Så
flink du var som noterte nesten hver pil som ble kastet! Bare gode minner. Samtidig har Frode Røstad overtatt N.D.F.-styringen, og redaksjonen ønsker ham og
det nye styret lykke til videre.
Det har vært utrolig travelt i det nye året. I tillegg til det
årlige Elitecup, NM Veteran og NM single & lag, NC’r og
to Juniortreff, har vi opplevd Ramona Eriksens fantastiske
”9-darter” som vakte interesse verden over. For en flott reklame for norsk darts! Ett kjempebragd. Det er ikke ”bare bare” å
være den 3je dame i verden som har greid det. Og så er det Jacques Langston som fulgte i Ramonas fotspor i Elitecupen og kastet 170-utgang. Ingen
liten prestasjon det heller. Vi er stolte!
Igjen må vi takke de mange som har sendt inn stoff til daRts helt på eget
initiativ. Det siste fra Tromsø der Svein Arvid Nygård og Vegar Elvevoll
plutselig bestemte seg for å arrangere en turnering. Det ble til en ”normal”
dartshelg med 28 deltakere, velkomstcup og vanlig opplegg. Slikt er morsom å få med. . . takk Svein. Bare fortsett dere, vi er glade for alt vi får!
Hvis plassmangel skulle gjøre at vi mottar for mye for å kunne ta med alt,
ber vi om forståelse for det. Det har skjedd kun en gang hittil! Ellers vil vi
minne alle om å ta bladet i betraktning når dere planlegger turneringer,
særlig Norgescuper.
Tiden er inne til å ønske alle dartsvenner en kjempefin sommer, forhåpentlig med mye sol og varme.
GOD SOMMER & VEL MØTT VED NESTE KORSVEI!
RED
Vi ønsker det Norske landslaget lykke til både som vert og deltakere
under Nordiske 2016! Spilles i Tønsberg v/ Klubben Hotell 11.-14. mai.
NORDIC Open 15. mai.

NESTE NR.:

Turneringer:
Innen 14 dager
etter spilling.

GRAFISK PRODUKSJON:
Oslo Sats, Repro & Montasje A/S
e-mail: oslosats@oslosats.no

Forsidefotos:
Anne Hoff, Lisbeth Hauen &
Rachna David

Etter mange års samarbeid i NDFs styre, takker Hege Baklid, Åslaug Ekren og Monica
Sagmoen for seg. Hege som styremedlem, Åslaug som president og Monica som sekretær.
Vi takker trekløveret for lang og tro tjeneste og ønsker de lykke til videre. Foto: Anita Hoff.
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Lise Gro Finnestad
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Mobil: 97 09 92 07
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Mobil: 41 37 41 31
ronny≈@darts.no
Sende mail til hele styret:
styret@darts.no

Vis hensyn for
hverandre!
Husk
«FAIR PLAY»!
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Ekspresidenten har ordet
HEI ALLE SAMMEN.
Dette blir en helt annen slags artikkel
enn den jeg har pleid å skrive!
Jeg vil takke for at jeg har fått lov til å
lede forbundet i 3 nye år etter en pause
på 3 år. Men alt har sin ende, og tiden
var nå inne for å slippe nye
og yngre krefter til.
Det har vært både fantastisk kjekt og mindre kjekt i
perioder. Men sånn vil det
vel alltid være når man tar
på seg verv. Det er ikke alle
avgjørelser som er like populære for alle og da blir
det ”temperaturforskjeller”.
Heldigvis har vi lov til å ha
ulike meninger om ting. Det
er mye jeg kunne skrevet
om. Alt det som jeg har
opplevd i darten kunne fylle flere bøker, men det kommer jeg til å spare dere for!
Det har også vært lærerike år. Enten dere tror det eller ei så var jeg en ganske
sjenert jente som en gang
kom inn i darten for mange
år siden. Den jenta finnes
enda inni meg, men jeg har
gjemt henne ganske godt.
Dere har vist meg stor tillit og det må jeg
få lov til å takke dere for. Det vil jeg ta
med meg videre i livet.
Jeg kommer nok ikke til å forsvinne
helt fra darten. Det klarer jeg nok ikke.

Kanskje jeg prøver å kaste noen piler! Jeg
lovte på forbundstinget at jeg skulle begynne å trene! I alle fall en time i måneden!
Enda en gang, tusen takk for mange
spennende, kjekke og lærerike år!

Foto: Anita Hoff

ØNSKER DET NYE STYRET, MED
FRODE RØSTAD I FØRERSETET, LYKKE TIL MED JOBBEN!
Masse dart hilsener fra
Åslaug.

Presidenten har ordet
Hei!
Jeg må nok en gang få lov til å takke for
den tillitten jeg har fått. En stor takk må
også gis til Monica, Hege og Åslaug for
den outstanding jobben dere har gjort.
Det er med stor ære og ikke minst stor
ærefrykt jeg har tatt på meg å føre stafettpinnen videre. Akkurat nå føles det som å
hoppe etter Wirkola og fallskjermen samtidig.
Det er mange år siden jeg ble bitt av
dartbasillen første gang på et grendehus i
Sjetnemarka utenfor Trondheim. Derfor var
det ekstra hyggelig å treffe en av de igjen
på NM veteran i fjor. Ferden gikk videre til
Tromsø og jeg ble møtt av et fantastisk dart-

miljø helt i starten på nittitallet. En hard og
tøff dartskole, men en veldig god en.
Som sagt er det med stor ærefrykt man
går til dette vervet. Selv om jeg har vært
med i darten lenge vet jeg jo at det er mye
nytt som skal læres. Derfor er det godt å
vite at man har både Terje og Anita med videre.
Det er vi, medlemmene i NDF som avgjør hvordan darten skal utvikle seg videre.
Jeg hadde ikke tenkt å komme med hverken tanker eller vyer for fremtiden nå.
Unntatt denne: Det er vi som er darten, og
det er vi jeg håper at jeg og resten av styret
skal arbeide for i tiden som kommer.
Frode.
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RACHNA DAVID & ROBERT WAGNER
«Lett match» for Rachna
mot Tamara på 2. plass

Det var med store forventninger vi dro fra Oslo til
Sarpsborg for å overvære
NM lag / single 2016. Det er
bestandig en spennende
opplevelse. I år ble det to
gamle kjente som nådde
toppen, men de måtte jammen jobbe for titlene sine.
Mange andre ikke fullt så
kjente, hadde samme mål
og måtte ”ryddes av veien”
før Rachna og Robert havnet øverst på resultatlistene.
154 herrer og 50 damer var

Slett ikke lett for Robert mot
Atle Berger på 2. plass!

påmeldt sammenlignet med
156 og 45 i fjor. Bra damer!
Atter en gang skulle Rachna
forsvare tittelen sin fra i
fjor. Det ble en kjempevellykket NM helg med mye
flott spill. Hotellet tok oss
imot med åpne armer som
så mange ganger tidligere,
og alle er takknemlig for
det.
Tekst: Anne Hoff
Foto: Rachna David /Anne Hoff
Det var kolossalt oppmøte til kvelds-

cupen på fredag. 52 par som liksom
skulle ”slå hæla i taket” før to dagers
ramme alvor. Allerede her startet det
store spillet med Glenn Omlandseters
170-utgang på 21 piler. Bra!
Kveldens enere ble Odd Jacobsen /
Stig Raastad som moste Thor Helmer
Johansen / Reidun Bakke 3-0 i finalen.
Semifinalistene som tapte for Odd /
Stig var Stein Jæger / Audar Solberg,
mens paret som tapte for Thor Helmer
/ Reidun var Jon Erik Granjord / Stein
Ivan Gorseth.
HERRESINGLE
Det ble en tidlig start på søndag for de
mange som skulle prøve å oppfylle en
drøm – å bli kåret til Norgesmester
2016. Det var en del overraskelser
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underveis, med det er umulig å følge
med på alt.
Noe ”småtteri” fra innledende
runder. Det ble notert 152 utgang og et
15 pilers leg for Christian ”Josse” Johansen. Kent Sivertsen var tydelig på
jakt etter å fornye tittelen fra i fjor
med kjempebra spill da han slo Per Jan
Fagermo 3-0 i puljefinalen. Atle Berger
vant puljen etter å ha slått John Arne
Ruud Nilsen uten for store problemer,
men måtte slite seg til en 3-2 seier mot
Stig Jarle Knudsen. I pulje 16 vant
Henrik Halsvik etter bra innsats.
kvartfinalen ble det spilt best av 7
leg og det endte slik: Robert Wagner
hadde beste snitt på 26,32 mot Jan Åge
Øy med 22,28 i en kamp han vant 4-1.
Kenneth Svardal slo så vidt Piotr Krol
4-3 med snitt på 24,84 mot 23,41. Atle
Berger var fremdeles på offensiven og
vant 4-2 over Kent Sivertsen med snitt
på 25,76 mot 23,31. Og til sist vant
Bjørn Helge Rostad 4-0 over Ronny
Kasin.

I

emifinalen mellom Kenneth og Atle
ble en skikkelig ”thriller” som endte 4-3 i Atles favør. Sistnevnte hadde
leg på 18, 21, 19, 11,16 piler og snitt på
24,85 mot Kenneths 24,81 og leg på
21, 22 17 og 20 piler. En kjempekamp
der begge spillerne ga alt de hadde for
å nå finalen. Atle hadde følgende score
100+ var: Atle 1x180, 5x140, 6x100,
134 og 128, mot Kenneths 1x180,
5x140, 3x100, 125, 123 og 2x121. Det
var så nært, så nært for Kenneth mot
Atles kjempespill. I den andre semifinalen ble det lett match for Robert
som vant 5-0 over Bjørn Helge.

S

inalen var også kjempespennende,
og Atle hadde krefter nok å true
Robert hele veien. Fra starten av så det
ut til å ble en enkel seier for Robert.
Han tok en rask 3-0-ledelsen med ypperlig «Robert style» kasting, blant annet med en 102-utgang. Men så våknet
Atle og sørget for at stillingen ble utlignet til 3-3 før Robert skjerpet seg og
sikret en 5-3 ledelse. Selv da ville ikke
Atle gi seg og forbedret sitt egen utgangspunkt til 4-5. Spenningen i salen
var til å ta og føle på og mange tenkte
tilbake noen uker til NC-1 finalen der
situasjonen var den samme, og det ble
Atle som gikk av med seieren. Men
ikke denne gangen. Det må sies at Robert slet med utgangen i det siste leget,
og Atle hadde sjansen til å kunne utligne til 5-5. Men det fikk han ikke til, og
Robert vant 6-4. Han imponerte med

F

leg på 23, 19, 15, 14, 17 og 22 piler og
et pilsnitt på 28,41. Pilsnitt for Atle var
27,00 og kjempebra leg på 15, 17, 14
og 17 piler. En meget bra kamp som
blir husket lenge av de heldige som
var til stede.

mien mellom Ramona og Tamara ble
noe helt annet, og gikk helt til avgjørende leg før Tamara sikret seg finaleplass mot Rachna. Tamaras leg var på
30, 26, 28 og 26 med snitt på 18,41.
Ramonas leg var på 20, 28 og 23 piler
med 20 i snitt. En treg kamp til disse
to damer å være, men dagen hadde
vært lang. Det ble Tamara som fikset
det siste avgjørende leget og finaleplass.

DAMESINGLE, 54 delt.
Det er godt å se at antall damespillere
har økt betraktelig etter en liten downperiode. Rachna forsikret tidlig alle at
hun mente alvor, med to 3-0-kamper,
146 utgang og et 14 pilersleg. X’ns juinalen ble aldri skikkelig spennior Iselin Hauen vant 3-0 over erfarnende. Rachna hadde bestemt seg
ne Erika Hansen, men hun ble utslått fra starten av at hun skulle bli Norgesselv i kampen etter med 0-3 for Tama- mester 2016. Det greide hun med
ra Schuur. Tromsøs Veronica Simonsen glans. Hennes fem leg var på: 18, 20,
vant puljefinalen over Inita Bite, mens 21, 24 og 19 piler med 24,22 i snitt og
Ramona Eriksen slo Reidun Katrine utganger på 91, 128, 60, 20 og 28 poBakke i sin puljefinale. Det ble notert eng.
en 107-utgang for Ramona. Alle begynner å bli flinkere til å notere spesi- Vi gratulerer våre Norgesmestere Roelle bragder på arkene. Vi takker for bert og Rachna. Det er noen år siden
det og håper at etternølere snart følger sist Robert ble Norgesmester, mens
etter. Kvartfinalene ble vunnet av Rachna forsvarte tittelen fra 2015.
Rachna, Lisbeth,
Tamara og Ramona, over hhv Lise
Gro
Finnestad,
Glenn Omlandseters 170-utgang på 21
Vibeke Solvik, Vepiler under Kveldscupen på fredag.
ronica Simonsen,
daRts gratulerer!
og Tone Fagerli,
ØS.

F

170-UTGANG

en ene semif i n a l e n
mellom Rachna
og Lisbeth ble total overkjøring fra
Rachna som vant
4-0. Det er ikke
daglig kost for Lisbeth. Rachnas leg
var på 22, 19, 19
og 24 piler med
23,85 i snitt.
Den andre se-

D
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ØSTFOLD STÅL – Herrenes beste lag i år!

Østfold Stål DC nesten rørt til tårer med sin suksess som Lag. De nye Norgesmestere 1916 heter fra v. Raymond Olsen, Mikael
Lindstrøm, Atle Berger & Tellef Mjelde. Dessverre finnes ikke bilde av Lillehammer DC som ble nr 2; Robert Wagner, Jacques
Langston, Vegar Elvevoll & Stig Jarle Knudsen.

En meget populært dartsgren med helt nødvendig
samarbeid og dermed mye
moro. Det er klart noen
”brister” av og til, men ikke
ofte. I år var det 37 herrelag
og 13 damelag som kjempet
om årets NM-tittel. Det ble
en lang dag og litt press for
å bli ferdig før banketten.
HERRER:
Kvartfinalene bød på en del spenning.
Kampene mellom Strængsprætten DC
og TTA samt Østfold Stål og The Playerz
gikk begge til 9-8 i score. Det var virkelig
spenning blant tilskuerne. Lillehammer
slo Stavanger City 9-5 mens Smøla slo
Willhelm Tell med 9-4 i de andre kvartfinalene. Både Lillehammer og Østfold
Stål var temmelig sikre i semifinalene, da
begge vant med 9-5 over henholdsvis
Strængsprætten og Smøla. Finalen
mellom Lillehammer og Østfold Stål ble
etterhvert superspennende. Robert Wagner åpnet spillet med ett 24-pilers leg for
Lillehammer, noe som ikke falt i smak
for Østfold Stål som sikret seg fem leg på
rappen – Ett hver for Atle Berger, Raymond Olsen og Tellef Mjelde og to for

Mikael Lindstrøm. Da stillingen var 7-3
til Østfold Stål tapte de plutselig fire strake leg og scoren ble magiske 7-7. Takket
være Atle med 14 piler og Tellef med 23
piler, ble situasjonen reddet og Østfold
Stål ble Norgesmestere likevel med sluttresultat 9-7. Lillehammer gjorde en
kjempeinnsats i forsøket på å vippe Østfold Stål av pinnen, men sistnevnte var
for gode denne gangen. Grattis!

Lillehammers piler og utganger var:
Robert Wagner 24 og 19 piler; Stig Jarle
Knudsen 18 og 23 piler samt utg. 81; Vegar Elvevoll 18 piler, utg.101; Jacques
Langston 18 og 24 piler, utg. 90.
Østfold Ståls piler og utganger var:
Atle Berger 18, 22 og 14 piler, utg. 50;
Mikael Lindstrøm 2 x 21 piler og utg. 2 x
72; Raymond Olsen 19 og 24 piler; Tellef
Mjelde 20 og 23 piler, utg.61.

Da TTA-gutta Vidar & Helge tok en overraskende sølv i par og laget kom til kvartfinalen, var det naturlig at æresmedlem Anne Hoff gratulerte klubben sin hun har
vært medlem av siden 1983.
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THE PLAYERZ – Årets beste damelag

Stolte Norgesmestere fra.v Åse Finsådal, Inita Bite, Rachna David & Tamara Schuur. Rachna tar sin andre Norgesmester tittel i
løpet av en speennende helg! Grattis allesammen!
Rachna David 21, 26, 20 og 31 piler,
utg.54. Åse Finsådal 26 og 36 piler;
utg. 55. Tamara Schuur 39 og 33 piler,
utg. 42. Inita Bite 28 piler.
Willhelm Tell’s piler og utganger
var: Elisabeth Eidet 46 og 26 piler, utg.
45.Ramona Eriksen 26 og 29 piler, utg.
26. Anne Karin Finnestad 31piler, utg.
32. Lise Gro Finnestad (0 leg)

Sammen igjen!
Runners-up i Lag fra.venstre: Anne Karin Finnestad,
Lise Gro Finnestad, Ramona Eriksen & Elisabeth Eidet.
DAMER:
Det var kjempebra med så mange som
13 lag, (52 deltakere). Her var det også
mye bra spill som ble poengtert med
en del fornøyde hyl fra sidelinjen,
fulgte av noen ”hysjer”. Fem lag måtte
vekk allerede i innledende runde. Den
beste kamp i denne fasen av turneringen var mellom X´n og Marvin East
der X´n til slutt vant 9-8 og fortsatte
til semifinalen som de tapte 4-9 for
The Playerz. I den andre semien vant
Wilhelm Tell 9-5 over Victoria.
Finalen ble ikke så spennende. The

Playerz ledet 7-3 før Willhelm Tell
våknet og Anne Karin Finnestad og
Ramona Eriksen reduserte differensen
til 5-7. Her var det fortsatt litt håp i
noen minutter, men da tente jentene i
The Playerz. Rachna David og Inita
Bite tok hvert sitt leg og saken var klar.
Det var bare å gratulere The Playerz
som årets Norgesmestere. Flott spill,
især fra Rachna som ikke tapte et
eneste leg i finalen. Det var bra kjempet av Willhelm Tell, til tross for noen
lange leg og lave utganger.
The Playerz’ piler og utganger var:

Forbundskaptein Jacques Langston vil informere om at tidligere Forbundskaptein Roy Tore
Christensen har takket
ja til å være hans assistent under Nordisk i
Tønsberg 11-14. mai.
Jacques gleder seg til å
jobbe sammen med Roy
Tore igjen, og å kunne
benytte seg av hans
mange års erfaring.
Dette blir bra!
Jacques
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NC-1
Sarpsborg
6.-7. feb. ‘16
tekst: anne hoff
fotos: lisbeth/
rachna

Mye spenning sammen
med RAMONA ERIKSEN
& ATLE BERGER
som vant årets NC 1!
Første helg i februar fant totalt 110
herrer og damer veien til Sarpsborg, utålmodige for å starte opp
Norgescup 1 2016. På veien dit
opplevde vi en glimt av sol, litt snø,
regn og is, og det var bare en kjøretur fra Oslo. Østfold Stål stod som
arrangør for turneringen, og det
var klubbens første Norgescup.
Spillingen gikk bra, men som så
ofte skjer, tok det lengere til enn
beregnet å avvikle puljespillet, og
dette forskjøv selvsagt tidene utover kvelden. Til tross for det var
det fornøyde deltakere og meget
fornøyde vinnere. Hotellet mottok
dartere med smil og god vilje, som
vanlig når vi møter opp. Spenningen er stor før neste gang vi møtes i
Sarpsborg, til NM i mars.
Det var 5. februar, kl. 21 og tiden var
inne for Kveldscupen, med 28 påmeldte par. Trekningene produserer ofte
spennende og ulike parsammensetninger. Tore Bøe. Sand DC, falt i den
kategorien da han ble ropt opp som
makker for ingen ringere enn Norges
”Dartsprinsesse”, Ramona Eriksen fra
Willhelm Tell s DC. Ja, paret vant,
men måtte kjempe seg til en knapp 4-3
seier i finalen mot Kenneth Bråteng,
Namsos DC / Reidar Vedvik jr., Grimstad DC. Det var en bra kamp. Thomas Liom, Dokka / Geir Asbjørn Kristiansen, Østfold Stål, tapte semifinalen
1-3 for Ramona / Tore og Kenneth /
Reidar slo Stig R (?) / Glenn Omslandseter 3-0 i den andre semien. En lovende start på helgen.

HERRESINGLE, 75 DELT:
Spenningen var på topp tidlig lørdag
morgen, og mange var ivrige etter å
komme i gang med alvoret – Norgescup
1 2016. Det tok tid å avvikle puljespillet, slik at turneringen tok lengre tid

enn forventet. Det var mange bra, men
lange kamper å følge med i løpet av dagen., og flere gode spillere ble uventet
utslått før kvartfinalen. Noen få¨bragder ble oppdaget under puljespillet,
men puljene var ”gjerrige” med noteringer. En høy utgang notert under cupen var 156 fra Rune Heggland i kampen mot Christian ”Josse” Johansen, Josse stod med 160 igjen, kastet 140, og la
igjen 20 i rest. ”Yess” tenkte Rune som
benyttet seg av Josses bom og stjal leget
med utgang på 156! Josse sikret seg likevel senere en 160 utgang på 18 piler.
Turneringens raskeste leg hadde Cor
Dekker med 12 piler.Vertsklubbens Atle
Berger imponerte hele den lange veien
fra puljespillet til finalen. I kvartfinalen
slo han Josse 3-1. Vegar Elvevoll og Robert Wagner, begge LH, slo hhv Ronny
Kasin, VIC og Jacques Langston, LH, 30, og siste kvartfinalen vant Øyvind
Aasland, ODT, over Jan Inge Ekren KO
(ukjent score).
I den ene semifinalen måtte Atle bruke alle sine dartskunnskaper for å slå
Øyvind 4-3. Dessverre er scorearkene
blitt borte. Robert hadde det adskillig
lettere mot klubbkompisen Vegar som
han slo 4-0 med glimrende spill. Legene
gikk på 19, 14, 13, 18 piler og et pilsnitt
på 31,31 mot Vegars 24,22. Robert har
tydeligvis funnet formen igjen
Finalen mellom Atle og Robert var
stor suksess som scenekamp, og til
tross for sluttscore på 5-3 måtte Atle
jobbe like hardt som i semien mot Øyvind for å holde Robert på avstand.
Kampen var ikke avgjort før siste pilen
satt i dobbelen.. Det vises via Atles
pilsnit på 23,00 og Roberts 23,60. Atle
kastet 5 leg på 27, 16, 21, 21, 20 piler
Roberts leg var på 22, 18, 17 piler. Det
er bare å ta hatten av for Atle Berger.
Grattis! Vi bukker og neier.

Under årets Norgesmesterskap gikk Robert og Rachna til topps, men de nådde
ikke helt opp da NC-1 skulle avgjøres.
Her ble Atle og Ramona for sterke.

DAMESINGLE, 35 DELT
I kvartfinalene vant både Rachna og
Ramona 3-0 over hhv Erika Hansen,
LV, og Inita Bite, PLZ Iselin Hauen,
X n vant 3-1 over Lise Gro Finnestad,
WT, og Tamara Schuur, PZ slo Lisbeth
Hauen 3-2. Både Rachna og Ramona
var også temmelig overlegen i semifinalene mot hhv. Iselin og Tamara.
Rachna spilte definitivt best i semien
mot Iselin. Hun vant 3-1 med snitt på
24,36 og leg på 20, 18, 18 mot Iselins
20,68 og leg på 19 piler. Tamara tapte1-3 for Ramona som hadde snitt på
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21,84 og leg på 22, 24, 23 piler. Rachna
var heltent da hun skulle spille finalen
mot Ramona, og dunket inn den ene
pilen etter den andre og plutselig ledet
hun 3-0. Kun ett leg gjensto før NC 1
ville blitt historie. Ramona, derimot,
ville ikke tape og vips, stillingen var
plutselig 3-3. Spenningen var på topp i
salen før det siste og avgjørende leget.
Nå var det Rachnas tur til å være fortvilet. Ramona hadde problemer med
utgangen og ga Rachna god tid, men
hun greide ikke å benytte seg av sjansen og Ramona var først ute, vant det
avgjørende leget og avgjorde NC 1. Bra
kjempet begge to, især Ramona som
kom fra 0-3 og vant 4-3. Hun hadde leg
på 23, 23, 18, 24piler og pilsnitt på
21,80 med Rachna så nær med leg på
24, 23, 23 piler og 21,96 i snitt. Det var
mye bra spill å se i løpet av dagen. I
likhet med et økende antall damer,
øker nivået på damedarten betraktelig.

HERREPAR, 35 PAR
Først noen ”godbiter” fra puljespillet.
Kun ett lag kom fra det uten å ha tapt
noen leg, Bjørn Haga Linna / Lars Martin Krohn med legdifferanse på 9-0.
Bjørn hadde 150 utgang, Jon-Erik
Granjord, Ronny Kasin og Morten Bøe
hadde 120 utgang, Robert Hansen /
Josse hadde et 14 pilers leg, Glenn
Omslandseter 130 utgang og Jan Peder
Harila, Roy Brodin og Ståle Sterseck
kastet en 180 hver.
I likhet med i single var det mange
spennende kamper og godt spill. Rune
David / Kenneth Bråteng, PLZ/NAM,
Atle Berger / Kjell Michael Vaabenø,
Ø.S., Raymond Olsen / Thomas Jensen, Ø.S og Jon-Erik Granjord / Ronny
Kasin, Pr.P / Vic, havnet på 5-8 plass
etter å ha tapt for hhv Vegar Elvevoll /
Jacques Langston, LH, Helge Verket /
Vidar Søderlind, TTA. Robert Hansen /
Josse, LV og Lars Georg Storsletten /
Frode Røstad, STR.
Jacques / Vegar var skikkelig på
”hugget” i semifinalen der de slo Robert H. / Josse 4-1 med snitt på 24,40
og leg på 19, 20, 19, 20 piler. Robert H.
/ Josse hadde snitt på 22,72.
Den andre semifinalen mellom
TTAs Vidar / Helge og Lars Georg /
Frode fra Strængsprætten, var like intens, og det ble Vidar / Helge som gikk
videre til finalen.
Jacques / Vegar fortsatte å angripe i finalen, som de til slutt vant 5-2 over Vidar / Helge med pilsnitt på 25,50 og leg
på 27, 22, 14, 18, 18 piler. I ett leg hadde Lillehammer 100 igjen mot TTAs
170, så de avsluttet like godt med 100utgang, og tok fra Vidar / Helge muligheten til å kunne slå til med 170. I siste
leg hadde TTA rest på 38 og Lilleham-

9
praktfullt utgang på 160 og et leg på 21
piler. I den andre semien vant Rachna /
Tamara over Willfrid / Cynthia. Iselin /
Charlotte ventet spent for å møte Rachna / Tamara i finalen.
Til tross for sluttresultat på 4-1 til
Rachna og Tamara, var finalen en god
kamp. Pilsnitt for vinnerne var 19,76
med leg på 24, 31, 20, 25 piler. Iselins /
Charlottes ene leg var på 23 piler.
Og slik endte det på årets første NC.
hanghai på lørdag kveld var en utfordring, og det var tydelig ett vellykket påfunn, antall deltakere tatt i
betraktning, Noe lignende har vært
prøvd før, og også vært populært, men
det blir mye for arrangørene.

S

Tromø’s Veronica Simonsen var ikke til
å styre da hun fikk øye på denne flotte
drakten fra Finnmark! Kanskje hun
lengter hjem?

SHANGHAI, 79 påmeldte
HERRER
1) Thor Helmer Johansen, Østland Stål DC
2) Rune Ekeberg, e-darts spiller
DAMER
1) Rachna David, Playerz DC
2) Inita Bite, Playerz DC
Alle vil sikkert være med å takke arrangørene, Østfold Stål DC, for en
minnerik og vel organisert helg med
mye spenning. Takk for oss!

Til minne om Martin Fitzmaurice!
Mikael og Gunn slapper av med Golden
Lions gladeste dartsspiller Børre Borgan.
mer 126 poeng. TTA fikk ikke sjansen
der heller – 126 var ingen problem for
Jacques! En meget underholdende kamp
der begge lag fortjener ros.

DAMEPAR, 14 PAR
Det var oppmuntrende at så mange som
fjorten par var med i dameklassen.
Rachna David / Tamare Schuur, PZ, var
de eneste som vant samtlige leg i puljespillet og fikk 9-0 i leg differanse.
De kastet også en 17 pilers leg og Tamara hadde en 112 utgang. Juniorparet
Charlotte Støre / Iselin Hauen, X n, hadde et 19 pilers leg. Randi Dalhøi.. WT,
og Kari Malmstrøm, ME, kastet hhv. 96
og 93 utgang. Og så til kvartfinalene
hvor Kari Malstrøm / Inger Lyngstad
tapte for Rachna / Tamara, Ane Kristine
Sørlund / Tove Verket, TTA, tapte for
Iselin / Charlotte; Inita Bite / Therese
Marthinsen, PZ/DGA, tapte for Wilfrid
Kasin / Cynthia Munezero og Hilde
M.R.Olsen / Cecilie Albertsen, KG, tapte for Lise Gro Finnestad / Ramona Mostad Eriksen, WT. Sistnevnte hadde ett

Det var med stor sorg vi mottok
meldingen om at Martin Fitzmaurice var gått bort.
Han var i Norge mange ganger som «referee» for Norway
Open.
Han
hadde
også en spalte i
daRts i to år. Vi
lærte mye av ham.
Samtidig begynte vi å
reise til Lakeside hvert år. Martin var
«fast inventar» og der lærte vi ham
enda bedre å kjenne.
Det var alltid gøy å sitte ned og
slå en prat med ham. Han var en
sann venn.
På scenen var han i sitt ess. Han
vitset og spøkte med publikum,
men kunne være ganske så spydig
på andres bekostning når noen
«slang med leppa».
Det alle vil huske er «LET’s PLAY
DARTS» før spillerne ble ropt opp.
Det er trist at vi aldri får høre det
igjen.
Vi lyser fred over Martin Fitzmaurices minne!
Åslaug Ekren og Anne Hoff
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ELITECUP 2016

RACHNA DAVID & ROBERT WAGNER til topps
Ramona 9 darter • Jacques 170-utgang
Frank Orre, Arendal DC, skriver:”
Arendal DC hadde gleden av å invitere til Elitecup 2016 i helgen 2224. januar. Fredag var det klart for
kvalifisering for de ledige plassene
til lørdagens spill.
Én damespiller måtte trekke seg, så
det var faktisk tre ledige plasser i dameklassen, men det dukket opp bare
to damer; Anita Kartveit, AR, og Birgitte Hopaneng, VIC, som da ble kvalifisert for selve Elitecupen.
Blant herrene var det fire ledige
plasser og spille om, og det dukket opp
akkurat fire stk. som da spilte om rangering i selve turneringen. De fire som
kvalifiserte seg var Vidar Nilsen, WT,
Vidar Tønnessen, AR, Ole A. Rosenberg, PRP og Rune Norgaard, PRP.
Lørdag kunne Kristian Hansen ønske deltakerne velkommen til gamle
ærverdige Hotel Grand midt i sentrum
av Arendal. Vi kunne presentere et
noe uvanlig spillelokale: To rom med
to baner hvor herrene spilte sine puljer og to enkeltrom der damene spilte
puljespill. Dette fungerte helt greit.
”Alle vi andre som ikke var til stede på
årets Elitecup gikk glipp av noe stort”
skriver Anne. Både Ramona og Jacques hadde 9-pilers leg med 170-utgang. Det er velfortjent at dette skjer
akkurat i Arendal. Klubben har aldri
sviktet verken Elitecupen eller Sommercupen til tross for noen vanskelig
tider. Et fint løft for Arendals trofaste
gjeng som igjen befinner seg i ”rampelyset” som så ofte i gamle dager. Hurra
for Kristian og gjengen.

HERRER
Spillingen var på høyt nivå gjennom
hele helgen med mange høye utganger, raske leg og høye pilsnitt. Vinneren
Robert Wagner, LH, sitt laveste pilsnitt
i en kamp var på 24,96 og de to høyeste var på 31,00 og 31,31. Hans farligste konkurrent, Jacques Langston,
også LH, kunne ikke måle seg mot Robert med snitt på 22,81 og 27,33, men
det ble Jacques’ prestasjon med 170utgang i finalen som blir husket lenge,
i tillegg til Roberts sjette seier siden
2003. Det kunne vært skrevet masse,
men plass og tid hindrer det.

Ramona måtte se
seg slått 3-4 sett av
erfarne Rachna.

Vi får starte med kvartfinalene der
det ble spilt best av 3 sett á 5 leg. Robert slo Morten Bøe, SF, 3-1 3-1 i sett;
Jacques slo Walter Lau, WT, 3-0 3-0 i
sett; Frank Ulseth STC slo Kenneth
Svardal, STC, 3-1, 3-0 og Jostein Oldret, VIC, vant den siste kvartfinalen
3-1, 3-1 over Robert Hansen, LV. Semifinalene ble også spilt best av 3 sett.
Robert vant 2-0 (3-1, 3-0) over Frank
og Jacques slo Jostein 2-0 (3-1, 3-1) i
den andre semien.
Finalen (best av 5 sett) mellom Robert og Jacques vant Robert forholdsvis greit 3-1 i sett (3-2,2-3, 3-1.3-2),
men kampen var visst tøffere enn resultatet tilsier. Roberts raskeste leg var
på 17 piler og høyeste utgang på 80.
Det var langt fra hans beste i løpet av
turneringen, som var 140 utgang, 12
piler og 31,31 snitt. Det var i finalen at
Jacques slo til med 170 utgang! til vill
jubel i lokalet. Gøy!
Det er bra for sporten med sensasjoner, og under Elitecupen fikk vi det
både hos herrene og damene med Ramonas fantastiske 9-darter og Jacques’
170 –utgang! Dartsnorge takker dere
begge.

DAMER
Det var slett ikke bare Ramonas store

prestasjon som skjedde blant damene.
Det var mye bra kasting i løpet av konkurransen. I kvartfinalene slo Rachna
David, PZ, Cynthia Munezero.VIC;
Karin Mikalsen, KH, tapte for Ramona
og også Vibeke Solvik, VIC og Tamara
Schuur, PZ, havnet i semien etter å ha
vunnet over hhv Lise Gro Finnestad,
WT, og Erika Hansen, LV.
De to største favoritter stod ovenfor
hverandre i finalen – og spennende ble
det. Ramona tapte de første to settene
2-3, 2-3. Hun ristet på seg og raskt utlignet til 2-2 i sett (3-2, 3-1). Men Rachna var for rutinert og sterk og fikk
med seg det siste, avgjørende settet 3-0
og seieren var hennes. Det er langt ifra
første gangen hun har vunnet Elitecupen. Godt gjort å holde roen med så
mye spenning rundt 9-darteren til Ramona.
Det var en kjempeprestasjon av Ramona. Hele dartsverden fikk med den
unge jenta som hadde satt en 9-piler.
Avslutningen med T-17, T-18, D-18 - ”a
perfect throw” var èn bemerkning.
Bedre kan det ikke gjøres.
lt i alt en kjempehelg som Arendal
DC skal har all ære for, en fin
ramme for to store dartsprestasjoner
der den ene også går inn i verdens
dartshistorie, ikke bare Norges.

A
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NORSK DARTSSPILLERE VERDEN OVER ER STOLTE!

«Å representere med flagget på brystet betyr veldig mye»
Det er alltid interessant å få vite
bakgrunnen til en stjernes suksess,
især hvis de er juniore. Vi har vært
så heldig å få høre Ramona Eriksens personlig mening om hennes
start i dartens verden. «Ramonas
lille historie» kalte hun det for.
Litt ufrivillig ble hun «dratt med» for å
oppleve en dartskveld i Grimstad DC
av en nær venninne, Madelen E. Fredriksen. Hun ble «bitt av basillen» øyeblikkelig og det ble kun trening deretter. Darts var skikkelig moro.
Like betenkt var hun da hun hørte
om Juniortreffene. Omsider ble hun
med. Også det falt i smak.
I etterkant har hun vært med på alt
som har med darts å gjøre. Hun fikk
møte Iselin Hauen som hun syntes var
«litt stille, men kjempegod til å spille».
Iselin satte seg som mål å slå henne.
Omside greide hun det og det gikk videre til uttak på juniorlandslaget.
iden gikk fort og Ramona var plutselig blitt 18 år og seniorspiller!
Deretter var det ikke stopp og Ramonas karriere eskalerte lynhurtig. Flere
drømmer om å slå de beste og å bli på
toppen av listene ble aktuelt for henne. Hun ble tatt ut på landslaget i løpet
av det første året som senior og debuterte i Nordisk på Island. Her ble hun
Nordisk mester med Norge!
Deretter ble Ramona Eriksen tatt
med på landslaget i Eurocup i Romania hvor hun tok en flott 6. plass i single. Videre ble hun også tatt ut til World
Cup i Tyrkia i 2015.
Hennes desidert STØRSTE øyeblikk
i darts-sammenheng etter eget synspunkt, er definitivt da hun satte ett 9pilers leg under Elitecup 2016 i Arendal.
Dartsverden våknet og gratulasjoner
strømmet inn. Gratulasjoner kom
t.o.m fra kjendiser som John Lowe og
nåtidens nummer 1, Deta Hedman. (se
bilder). «Kun tre damer i verden har
registrert ett 9-pilers leg» var en av
overskriftene
«Så langt har min dartskarriere vært
et eventyr», sier Ramona. Hun uttalte
sin takknemlighet til alle som har hjulpet og støttet henne på veien. Det har
visst vært mange.
Vi ønsker henne lykke til videre og
håper alle drømmene hennes går i
oppfyllelse.

Congratulations on
your big achievement. Keep working hard!

WOW! Ramona
Eriksen 20 year old
hits perfect 9 dart
leg in the Elite Cup
in Norway, T20
T15 D18, a
massive
congratulations. JL

T

Deta fortsetter med å fortelle at BBC kanskje slutter samarbeid med BDO og
hvordan det vil berøre damedarts i negativ retning. Deta skriver videre:
«Myself not too long left in the game, but we must leave a legacy for the kids,
The Zoe’s, Fallon’s, Casey, Ramona Eriksen (9 darter) of this sport. DH»
Det kan nevnes at John Lowe var det første ever til å kaste a 9 darter on TV in
1984, T17 T18 D18. Han skriver: «Ramona Eriksen became the youngest lady to
hit the perfect game of 501 in 9 darts yesterday at the age of 20.
Ramona hit 7 consecutive T20s and then T15 and D18 to make history. She was
playing in the Elite Cup in Norway. Congratulations Ramona! John Lowe»
Selvsagt regner det inn med gratulasjoner fra over alt ellers!
Norske darts-spillere er meget stolt av din prestasjon Ramona!
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NM VETERAN 2016

Tore

Ronny Per Jan Fiffi

«tok av» og brølte
da han erobret 1.
plass som Superveteran

stolt som en hane
etter seier i
Juniorveteranklassen

Da er Veteran NM 2016 over
for denne gangen. Det var
første gang Rogaland Krets
arrangerte dette og vi er
stort sett fornøyde med
gjennomføringen. Det er alltid noe som kan bli bedre
og det akter vi å ta tak i til
neste gang vi skal arrangere
en stor turnering. Håper
alle som var med hadde en
koselig dartshelg. Det var 65
påmeldte i år, en del færre
enn forventet, og dessverre
måtte noen trekke seg pga.
sykdom. 32 Juniorveteraner
(herrer), 15 Superveteraner,
10 Seniorveteraner og 8 damer. På søndag spilte 5 damepar og 27 herrepar. Heldigvis hadde vi ikke noen
forandringer pga. alkohol,
og det setter vi stor pris på.

vant Seniorveteran.
Det er langt i fra
første gangen han
vinner!

vant sin «first-ever»
turnering da hun
dukket opp i VM
for aller første gang.

En ny generasjon har funnet veien til VM,
men Per Jan er still going strong!

Tekst: Morten Nyaard
Bilder: Kenneth Svardal / Willfrid Kasin
Vi hadde store og fine spillelokaler på
Quality-hotellet på Sola, med 20 baner
og stemningen var god. På fredagen arrangerte vi velkomstcup med 16 par.
Vinnere ble Ronny Kasin og Jørgen
Mortvedt som vant over Alf Terje Høyland og Asbjørn Agledal. Allerede denne kvelden så vi mye godt spill. Kveldens prestasjon sto Heidi Berdal for
med en 157 utgang i første runde.
å lørdag kjørte vi singelen, hvor
Steffen Hellem hadde god kontroll
over opprop i spillelokalet. Solabladet
var også tilstede og fulgte Helge Johansen noen timer. Dette ble publisert i
bladet online på søndagskvelden. Slik
så det ut når spillingen var ferdig på
lørdag:

Åslaug deler ut premierene til Børre Borgan
& Per Anisdahl, etter
at de hadde vunnet
årets veteran herrepar.

P

DAMER:
Semifinaler: Marianne Halvorsen-Heidi Berdal, 3-2 og Marianne Log-Willfrid Kasin 2-3.
Finalen: Denne og ble tett da Will-

frid til slutt vant 4-3 over Marianne.
JUNIORVETERANER
Kvartfinaler: Atle Berger - Børre Borgan 3-1; Per Anisdahl - Roar Ormåsen
3-1; Marco Scharin - Geir Alvheim 0-3
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NM VETERAN 2016

Lise Gro Finnestad
& Marianne
Halvorsen til
topps i veteran
damepar, og her
mottar de sine
premier fra
Åslaug.

Så er det slutt!

veraker 3-0 & Trond Johansen – Odd
Leif Naustdal 1-3
Finalen: Det ble Tore som kunne
brøle ut i lokalet etter en 4-1 seier over
Odd Leif.
om tradisjon tilsier, ble det arrangert
bankett på lørdagskvelden med utdeling av diverse premier. 45 personer stilte opp med Kjell Jørgensen som hedersgjest. Kjell startet med å oppsummere
starten på NM Veteran og takket sine
medhjelpere på det som ble belønnet
med en spesiell t-skjorte trykt opp for
anledningen. Det ble også en oppsummering på hvor mye mat og drikke som
hadde gått med i årenes løp, og en total
kostnad med å være dartsspiller. Kjell
ble belønnet med ros og takket pent av
og kunne med glede gi stafettpinnen videre til Roy Schultz. Roy lovet og videreføre dette i de beste hender. Så da venter
vi i spenning til 2017 med en ny mann
ved roret. Vel blåst Kjell og takk for alt
du har gjort for norsk darts.

S

Morten mottok
«sleiva» av Kjell!
Det har blitt noen
sleiver etter hvert.
Har du samlemani
Morten?
og Alf Terje Høyland - Ronny Kasin1-3
Semifinaler: Atle - Per 2-3 & Geir Ronny 2-3
Finalen: Her ledet Ronny 3-0, men
Per ville spille mer og utlignet til 3-3 så
det ble et avgjørende leg for å kunne
kåre en vinner. Det ble til slutt Ronny
som satte siste pil midt i BULL!.
SENIORVETERANER
Her måtte hjemmehåpet Eiler Egholm
trekke seg pga. sykdom. Synd!
Semifinaler:Per Jan Fagermo - Jan H.
Jensen 3-1 & Rune Berntsen – Asbjørn
Agledal 3-2
Finalen: Her ble Per Jan for sterk for
Rune og vant 4-1.
SUPERVETERANER:
Semifinaler: Tore Kvalheim – Rolf Ul-

iste dag var det tid for parspill hvor
det deltok 5 damepar og 27 herrepar. Marianne Halvorsen og Lise Gro
Finnestad var sterke og vant damefinalen 4-2 over Heidi Berdal og Unni Bakkan. I herrefinalen ble det Per Anisdahl / Børre Borgan som dro seieren i
land med 4-0 over Atle Berger og Mikael Lindstrøm.
Gratulerer alle sammen.

S

i i Rogaland Krets og klubbene
SCDC og 3-Sverd, takker alle sammen for en hyggelig dartshelg og håper
vi kan si ”sees neste år”. Takk for nå.
Velkommen tilbake.

V

Etter å delt ut 116 sleiver, 2 store
vandrepokaler, en til Stein Trondsen 1996 og en til Paul Draleke
2006 pluss nå i 2016 vandreskiva
til Marianne Halvorsen, Eiler Egholm, Per Anisdahl og Per Jan Fagermo og kjempesleiva til Jørgen
Mortvedt, er det nok.
Jeg startet min darts karriere i D50
i 1967. Det var Norges første dartsklubb. Ifølge historien startet klubben i et hønsehus, rengjort for annledningen. Herfra kommer min historie om min første selvlagde dartspil med ekte hønefjær, min første
berøring med ei høne og videre berøring av flere høner.
30 år med veteran, mye morro. Jeg
håper at veteranmesterskapet fortsatt
blir like populært med nye koster.
Jeg har enormt mange fine og
morsomme minner fra dartsmiljøet.
Det er koselig å tenke tilbake på.
Mange av dere har vel også fått
vite hva jeg etter hvert har brukt tid
på, slik som utregning på hvor
mange halvlitere som er fortært i
min aktive karriere (10.000), videre
hvor mange brødskiver kona mi
har smurt og hvor mye fårepølse
som er inntatt. Jeg har også funnet
ut hvor lenge man sitter på do i løpet av karrieren og hvor mye dopapir som har gått med. Har også regnet ut hvor langt jeg har kastet og
gått i forhold til vår avstand. 2,37
med 3 piler osv. blir hele 80 mil.
Jeg har fått mye heder fra NDF
som jeg har satt veldig stor pris
på. Bronsepil, sølvpil og gullpil og
nå på siste veteran fikk jeg også
sølvsleiv. Tusen, tusen takk.
Jeg vil takke alle mine veterankamerater, mine dartskamerater
og hele dartsnorge.
Kjell Jørgensen

Nr. 1/2016

14
JUNIORTREFF 1 – 2016

Iselin Hauen nr. 1 i single &
Simon Ekeberg nr. 1 i single
og i par sammen med Thomas Liom

15 glade juniorer var med i årets Juniortreff 1. Ut i
fra bildet er det vanskelig å ”tippe” hvem som går ut
av juniorstadiet og hvem som nylig har tiltrådt. Det
er ikke alltid lett når noen av dere eldste er små i vekst
og noen av de yngste er høye og kraftige! daRts ønsker
alle dere som nå trer inn de voksenes rekker i 2016
lykke til. Til dere som er nybegynnere: Ha det MORO
med dartspilene og kompisene! Gøy med nye venner!
Årets første Juniortreff ble arrangert i Porsgrunn. Fordi ingen av
klubbene fikk til overnatting denne gangen, ble det gjennomført på
én dag. Det sosiale rundt turneringen er viktig – og vi satser på at
vi får det til slik vi egentlig vil ha
det videre fremover.
15 ungdommer var allikevel på
plass og kjempet om titlene i årets
første juniortreff. To nye jenter fra
Østfold Stål, en andregangsgutt fra
Porsgrunn og en fra Dokka. Ellers
gamle kjente. Det ble spilt singel
og dobbel i både åpen klasse og
jenteklasse.
Tekst & bilder: Lisbeth Hauen
Jenteklassen
Kun fire spillere deltok. Charlotte og
Saga spilte den ene semifinalen og Iselin og Sunniva den andre. Det ble
Charlotte mot Iselin i finalen hvor Iselin vant 4-2. I dobbel vant Charlotte og

Bak: Håkon, Ole-Christian,
Marcus. Foran: Iselin og
Simon.

Iselin sammen.
Ikke så mye å si
fra disse kampene.
Åpen klasse
Her var det 15
deltakere og puljespil med 4 puljer.
Med så få deltakere gikk alle videre til
cupen. Vinnere av puljene ble Thomas, Håkon, Iselin og Simon. Det var
også disse fire som kom seg til semifinalene. I kampen Thomas mot Simon
vant Simon 3-1, og i den andre semifinalen vant Håkon 3-2 over Iselin. I en
jevn finalekamp ble det Simon som
vant årets første treff med 4-3 over Håkon.
Det var mye bra spill denne dagen,
og man kan jo se litt på diverse utganger og leg:
Charlotte: 141 utg./Simon 64, 74, 100 utg.
Iselin: 92, 96, 108 utg. / Håkon 79 utg.
Tor Ove 81 utg / Fredrik 82, 91 utg.
Markus: 17 pilers leg/Håkon 21 pilers leg

Iselin:18, 20, 21 piler.
Charlotte: 18, 21 piler.
et var også uttak av landslaget
denne gangen. Terje fikk gleden
av å lese opp de som skal representere
Norge i Europa Cup Youth i Budapest i
sommer. Det ble Iselin Hauen, Håkon
Helling, Simon Ekeberg, Markus Bjerkan og Ole Christian Handelsby. Som
reserve denne gang: Adrian Hauen.
Dessverre ingen jentereserve.

D

En flott dag med mye bra spill. Så sees
vi igjen på neste treff. Så til alle dere
som skriver på face at dere har gode
juniorer – det er bare å sende de på
neste juniortreff. Vi trenger flere!
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ISELIN & HÅKON KLART BESTE

Igjen var det Porsgrunn som ble rammen for juniortreff 2, 16. april 2016.
Det var veldig synd at det heller ikke
denne gangen var noen andre klubber
som kunne arrangere treffet med overnatting fra fredag til søndag. Det sosiale rundt turneringen er veldig viktig.
Ekstra synd var det også at Oslo krets
brøt mange års tradisjon ved å ikke arrangere dette treffet som de har gjort
siden 1996 – med turneringen Steins
5-kamp på søndagen. Derfor ble det
også denne gangen arrangert i Porsgrunn på en dag. Spillingen er likevel
bra, men det blir veldig lang reisevei
for bare en dags spilling for mange av
spillerne der det sosiale mer eller mindre utgår.
Nå vet vi at treff 3 vil gå på Dokka
med overnatting og NM vil gå i Porsgrunn med overnatting. Så da gjenstår
bare å finne arrangør til treff 4 dette
året.
et var fint vær i Porsgrunn også
denne dagen. Selv om vi manglet
et par av de vanlige spillerne, var det
15 deltakere. Det var to nye spillere fra
Lom og en ny fra Holmestrand. De to
som var nye sist fra Østfold Stål møtte
opp igjen for andre gang. Det var veldig bra! I tillegg har vi hørt om en del
nye på Sørlandet, og håper de tar turen
ved neste anledning. Det var også hyggelig å hilse på et par nye reiseledere.
En liten oppdatering på jentesiden
når det gjelder Europacup i juli – Line
Kjørren ble med som jente nr. 2 – så
da stiller vi et fulltallig lag. Det er fint
med nye spillere inn i juniordarten.

D

Jeg tar ikke så mye rundt selve spillingen. Det var en del bra spilling, da
spesielt i singelturneringen.
I singel deltok det 9 gutter og 6 jenter som spilte i to guttepuljer og en
jentepulje.
I dobbel jenter stilte det tre par og i
dobbel gutter var det fire par.
Singel gutter:
1) Håkon Helling, Golden Lion 2) Thomas Liom, Dokka 3) Simon Ekeberg,
Østfold Stål 3) Tor Ove Nilssen, Hadeland 5) Adrian Hauen, X’n 5) Fredrik
Sørum, Dokka 5) Ole Christian Handelsby,
Østfold Stål 5) Markus N.M. Bjerkan,
Grimstad 9) Viljar Storihle, Dokka.
Singel Jenter:
1) Iselin Hauen, X’n 2) Anne Kjørren,

Lom 3) Josefine H. Lindberg, Holmestrand 3) Line Kjørren, Lom 5) Saga F.
Martinsen, Østfold Stål 5) Sunniva F.
Martinsen, Østfold Stål.
Dobbel gutter:
1) Simon/Håkon 2) Ole Christian/ Markus 3) Viljar/Fredrik 3) Adrian/Tor Ove
Dobbel jenter:
1) Line / Anne 2) Iselin / Josefine
3) Sunniva / Saga
Høye utganger:
Thomas 90 utg - Markus 86 utg - Simon
83 utg - Håkon 80 utg - Iselin 74 utg
Raske leg:
Iselin 17 piler - Håkon 17 p (+ 20, 21,
22) - Thomas 19 p - Tor Ove 20 p.
Dobbel:
Simon / Håkon 20 piler.

VÅR-turnering i TROMSØ 8.-9. april
«Heia og takk for sist» skriver Svein Arvid
Nygård med tilbakeblikk til NM i Sarpsborg. Videre skriver han: «Vegar spurte
meg om vi skull lage til ei turnering 8. og
9. april. Jeg sa ja tvert. Fredag spilte vi velkomstcup med 28 deltagere. Vegar E / Stig
H, samt Stein J / Rita BH gikk til finalen etter å ha slått Torstein Å / Reima P og Svein
A N /Linn B N i semien.Vegar / Stig vant finalen.»
«Lørdagen stilte 21 herrer og 4 damer
til start fordelt på fire herrepuljer og en
damepulje. Fire gikk videre fra puljene.
De som ble utslått i puljen, eller etter første cuprunde gikk til en Looserscup. Her
dukket det opp en gammel ringrev, nemlig Ola Otterlei. Artig at han stilte opp.»
«Vegar, Stein, Oddmund og Leif H gikk
til semifinalen etter å ha slått Torstein Å,
Jan Peder H, Reima og Per Iver G. i kvartfinalen. Vegar og Stein samt Oddmund K

og Leif H møttes om hvem som skulle
spille finalen. Vegar slo Stein J 6-4 og
Oddmund K slo Leif 6-3. Finalen vant Vegar greit 7-2 over Oddmund K.
Karin og Anne Grete møtes i damefinalen etter å ha slått hhv. Linn 4-2 og Rita 41 i semien. Karin vant finalen 5-0. Looserscupen ble vunnet av Svein med 3-0
over Ola Otterlei. Svein og Vegar takker
Kelly s for lån av stativ og skiver. Takker
også Reima, Merete,Arnt Ole, Grete og
Hege for alle hjelp.»
Med vennlig hilsen
Svein Arvid Nygård
Det er sikkert mange som gjerne vil takke Vegar og Svein Arvid for innsatsen.
Det er ikke lite planlegging, jobbing osv.
som skal til for å få til en vellykket turnering, og det var visst denne...
RED.

Vinnere Norgescup 2015
Under premieutdeling i Sarpsborg og NC.1, ble Norgescups «flinkeste fra 2015» samlet til premierutdeling i litt festbetonet omgivelse! Bak fra venstre: Henrik Halsvik.
Ole Christian Handelsby. Foran fra.venstre: Charlotte S Hansen. Rachna David.
Iselin Hauen. Ramona Mostad Eriksen. I ramme Christian «Josse» Johansen.
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