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De svenske herrene best i Nordic Cup 2016
Det norske damelandslaget helt til topps!
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Til alle dartsvenner, velkommen til høsten og alle de spennende
dartsbegivenheter som hører til årstiden. Forhåpentlig har alle
hatt en fin sommer og er opplagte og ivrige for å ta opp pilene
igjen! Lykke til!
Vi beklager meget for at utgivelsen av «daRts» har vært «ute av
rute» i år. Jeg, Anne, kan kun skylde på meg selv. For eksempel
har jeg opplevd et skikkelig «PC-crash». Et sekund satt jeg og
skrev og i neste var alt sammen borte vekk! Sliter derfor med ny
PC. Så «crashet» jeg selv og havnet på sykehus med brukket lårben. Heldigvis gikk det an å skrive kladd på re-hab!!
Hele sommeren har det vært mulig å spille darts ett eller annet sted. Mange hyggelige og vellykkede Open-turneringer har
vært avviklet, alle med bra oppmøte. For eksempel Årdal, Badeland, Risør og Grimstad for å nevne noen.
Årets største darts begivenhet var utvilsomt Nordic Cup Invitational som ble avviklet på Sundvollen Hotel nær Hønefoss.
De svenske herrene ble den store ener, mens Norges superflinke damer sikret også Norge en førsteplass. Herrene kom på 2.
plass. Bravo! Et meget vellykket arrangement som vi norske spillere kan være stolte av.
Likedan har våre juniorer gjort det bra, både hjemme og utenlands. Iselin Hauens seier i Danske Open junior var kanskje den
største bragden.
Vi ønsker alle, store og «små», en kjempeoppmuntrende høst
med mye bra spill.
Anne takker så mye for oppmerksomheten da hun havnet på
sykehus med benbrudd.
Med vennlig hilsen,
Red.

Anne calling!
Jeg er enig i at det er på tida at jeg gir dere en forklaring på hvorfor bladet har vært forsinket hittil i år. Det skyldes to vesentlige faktor. 1. juni
falt jeg og pådro meg ett alvorlig benbrudd. I høst bestemte plutselig
PCn min seg for å stoppe «med øyeblikkelig virkning»!
Benet mitt har tatt tid men det går fremover. PCn derimot er ett STORT
problem for meg. Ny PC har jeg fått og utmerket proff assistanse. Har
vært heldig i uhell, men det hjelper ikke når jeg ikke er på «bølgelengde» med enten avansert Windows eller noe så «umulig» som One-drive!
Aldri følt meg så hjelpeløs.
Takket være mine to støtter, Per-Morten som jeg har «jobbet» med i 25
år og Terje som steppet inn for å lære meg den nye PC, (lite visste han
hva han sa «ja» til!), legges daRts ut på nettet straks! Jeg beklager eventuelle feil, men det har vært håpløs å få til korrekturlesning som vi pleier. Beklager Arild! Det var ikke mye.
OG – Per Morten og jeg er enige i at så lenge dere vil ha «daRts» fortsetter vi som før. Har sagt vi prøver videre i året 2017.
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Vis hensyn for
hverandre!
Husk
«FAIR PLAY»!
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Presidenten har ordet
Hei, alle dartsfolk!
Da har vi snart lagt både sommeren og
høsten bak oss, og rundt omkring er turneringene allerede godt i gang i det langstrakte landet vårt. Vi
har nettopp også lagt
de siste NM-turneringene bak oss for dette
året. Gratulerer til alle
nye mestre.
et har gått noen måneder siden jeg ble valgt inn i
styret i NDF og det må bare innrømmes like godt med en gang at det er
mye som skal læres og sette seg inn i.
Heldigvis har jeg fått god hjelp av både
tidligere styremedlemmer og de «gamle» ringrevene som fortsatt er med.

D

disse tider arbeides det med å få laget forslag til neste års terminliste
som forhåpentligvis blir sendt rundt til
klubbene om ikke så lenge. Samtidig
har vi fått napp i fra flere hoteller som
gjerne ønsker å åpne dørene for oss
med tanke på neste års turneringer.
Selv om det ennå er en del arbeid for å
få dette i havn.

I

et er flott å se at våre beste spillere gjør det godt når de stiller opp
i internasjonale turneringer. Under
Nordic Cup i år kan vi trygt si at de
norske spillerne både på herre- og damesiden fikk vist seg frem. Selv om arrangementet holdt på å ryke på grunn
av hotellstreiken. Ble det gjennomført
et godt arrangement med mye god
spilling. Sammenlagt ble de norske jentene nr. 1, mens de norske gutta tok en
fin 2. plass. Synes det er ekstra stas
med de norske juniorene som viser så
stor interesse for å reise ut i Europa.
Viktig å få slike turneringserfaringer
som for eksempel Europe Cup Youth
og ulike Open turneringer gir. Vi har

D

også hatt med spillere i British Pentathlon nå i sommer. Gode prestasjoner
fra både Ramona og Robert. Well
done! I tillegg kan vi gratulere landslaget for meget
god innsats i Nederland
i høst. Og ikke minst
må vi trekke frem seieren til Iselin i Danmark. Vi er ikke så
mange, men vi biter
godt i fra oss.
eg vet med sikkerhet at det er
mange medlemmer rundt omkring i klubbene som gløder og ivrer
for darten. Der ute finnes det mange
gode tanker og ideer som kan gjøre darten bedre. Selv om det er «lenge» til
neste års forbundsting, vil jeg likevel
oppfordre allerede nå til at medlemmene tenker på forslag som de ønsker
å sende inn. Ønskes det endringer må
forslagene komme frem.

J

å er det på tide å ønske Selveste
Narvik Dart klubb velkommen med
som medlem i NDF. Eneste klubben
som er representert fra Nordland. Alt
for lenge siden sist. Foreløpig vil Narvik ligge under Troms krets, men vi får
håpe at flere klubber i fylket følger etter.

S

å en liten oppfordring helt til slutt.
Ser vi litt stort på det er det ikke
mange medlemmer som er tilknyttet
NDF. Vi vil gjerne bli større. Derfor
tenker jeg at det er spesielt viktig at vi
tar vare på de som er. Darts er en «gentelmansport» og Fair play skal og må
være et viktig ankerpunkt i sporten vår.
Både på de ulike turneringer og ikke
minst ute på de forskjellige sosiale medier.

S

Ha en god dartshøst alle sammen!
Frode
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• NORDIC CUP 2016 SUNDVOLLEN HOTEL •

DE NORSKE JENTENE SIKRET 1. PLASSEN
FLOTT 2. PLASS TIL DE NORSKE GUTTA

å få hilse på Nordens beste
spillere i forbindelse med
Nordic Cup finalene og
Nordic Cup Open.
Arrangørene skal ha all
ære for et perfekt arrangement.
vert lag bestod av 8
herre og 4 damer
som skulle møtes i lag, par og single.
Det ble mye spilling og mye spenning,
hele tiden fantes det en spennende
kamp å følge med på.
Det er grenser på hvor mye det kan
refereres til, men vi prøver å få et lite
innblikk i våre utvalgte gutter og jenter. Team Norway bestod av HERRER
I. Vegar Elvevoll, Robert Wagner, Cor
Dekker, Kent Sivertsen HERRER II.
Kenneth Svardal, atle Berger, Christian johansen, Henrik Halsvik. DAMER. Rachna David, Ramona Mostad
Eriksen, Vibeke Solvik, Iselin Hauen.
Team Manager var Jacques Langston
med assistent Lise Gro Finnestad. Det
spiltes kun 7-leg i single og par.

H

ISLAND, FINLAND, SVERIGE,
DANMARK – NDF´s gjester på
Nordic Cup2016
Etter noen nervepirrende dager uten
spillelokale pga. hotellstreik, kunne
alle møtes på et deilig, for de fleste
ukjent sted, Sundvollen Hotel. Alt var
lagt til rette for oss og alt gikk glatt.
Gjestene ble ønsket velkommen av avgått NDF President Åslaug Ekren som
også var ansvarlig for turneringen, og
det ble også en bra anledning for
NDF´s nye President Frode Røstad til

Ett kort resyme fra herresingle.
Cor og Robert kom lengst med kvartfinaleplasser, der Cor tapte 2-4 for Asko
Niskala, FIN, og Robert 3-4 for Daniel
Larsson, SVE. Begge var gode kamper.
I åttedelsfinalen vant Cor 4-3 over
Olovsson, SVE, mens Robert slo Takkinen, FIN,4-1. over Bjørnsson, begge
ISL. Vegar slo Helsinghof, DAN, 4-1
men tapte deretter 2-4 for Pehkonen,
FIN.
Atle, Kenneth, Christian og Henrik
tapte sine første kamper, men det vil
ikke dermed si at de spilte dårlig. Alle
fire hadde sine gode øyeblikk mot tøff
motstand. Atle tapte 0-4 for Niskala
FIN, Kenneth 1-4 for Løkken, DAN,
Christian 1-4 for Lukasiak, SVE, og
Henrik 1-4 mot Suominen, FIN.
undvollen Hotell fortjener en stor
takk, både for prikkfri service, og
også fordi de reddet turneringen som
plutselig sto uten hotell pga. hotellstreik kun noen få dager før våre skandinaviske gjester skulle ankomme
Norge.

S
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• NORDIC CUP 2016 SUNDVOLLEN HOTEL •

Og så ett blikk på
damene som vi er
så stolte av. Plassert nr.1 totalt!
Rachna David,
Ramona Eriksen,
Iselin Hauen &
Vibeke Solvik.
Rachna var i slag, og desidert lagets
beste spiller, slått bare av Danmarks
Berit Schouw i finalen. Ellers fikk
hun «walk-over» i 2 kamper, før hun
slo Lumi Silvan, FIN. i kv.finalen, og
Vicky Prium, SVE, i semien. En velfortjent 2. plass i single.
Ramona spilte så godt hun kunne, trolig med tanken om å møte
Rachna i finalen! Det ble selve Berit

Schouw som ødela drømmen for Ramona da hun slo henne i semifinalen. Kvartfinalen ble det Kirsten
Byø, DA, som måtte bøye seg for Ramona. 8.- og 16.-dels finaler vant Ramona over Marika Juhola, FIN / og
Kristina Korpi, SVE, to kjente damer
som har vært med lenge.
Iselin walk-over før hun vant over
Ingibjørg Magnusdottir, ICE, i 8.-dels-

finalen. Flott! Iselin også i kvartfnalen, men Vicky var et hakk for god
og Lisbeth ble med en bra 8. plass.
Vibeke vant sin første kamp, innledende kampen over Johanne Bergsdottir, ICE men var uheldig deretter
da hun traff på dagens ener, Berit
Schouw!
Kjempe bra innsats av alle fire!
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• NORDIC CUP OPEN 2016 SUNDVOLLEN HOTEL •

Sveriges herrer suverene også i Nordic Open!
Daniel Larsson, 1. plass • Tony Alanentalo, 2. plass

Finlands damer best med Sverige tett på!
Finlands Lumi Silvan, 1. plass • Sveriges Paulina Söderström, 2. plass
Så kom søndagen, og det var mange
nordmenn som skulle prøve seg
mot Nordens beste spillere. Dvs.
landslagene med åtte herrer og fire
damer fra de andre nordiske landene, i alt 32 herrer og 16 damer, i
tillegg til vårt eget landslag.
Det viste seg etterhvert at det
ble for tøff motstand for de fleste.
Allikevel var det mange spennende
kamper og fornøyde besøkende.
De sistnevnte var visst like fornøyde med Sundvollen Hotel som vi
andre som hadde vært der nesten
hele uken.
Det var stort sett flott sommervær med noen kjøligere dager,
men mange hadde gleden av å sitte ute allikevel. Meget bra omgivelser for å kunne blir kjent med
hverandre på.
å søndag var det klart for ukens siste innsats med Nordic Cup Open
med totalt ?? påmeldte deltakere. Det
utartet seg til en kjempefin ”dartsdag”
både spillemessig og sosialt. Det er
klart alle var glade for Norges gode resultat i Nordic Cup, med 1.plass totalt
for damene og 2.plass totalt for herrene. Kjempebra! Det var mange hyggelige besøkende å slå en prat med til tross for forskjellige språk.

P

lant HERRENE var det mye bra
spill å følge med på, men dessverre var spillenivået et hakk bedre enn
det norske spillere er vant til. De fleste
av de 60 landslagsspillere var også
med, og da det var klart for 8.delsfinalen var det kun tre nordmenn igjen,
alle tre var landslagsspillere. Kenneth
Svardal som spiller for klubben DK 3Sverd, Kent Sivertsen fra Smøla DK og
Cor Dekker fra Yorker.
Det ble Sveriges Tony Alanentalo
som slo Cor etter en hyperspennende
kamp som sluttet 3-2 i Tonys favør.
Det endte derfor med en delt 9.plass
for Cor. Tony gikk videre til kvartfinalen der han møte ingen ringere enn
Kent Sivertsen. Atter en gang måtte

B

Daniel og Tony er fornøyde med sin innsats. Lumi og Paulina nummer 1 og 2.
Trist… men ingen bilder å oppspore.
Tony spille sitt beste for å slå Kent 3-2.
En velfortjent kvartfinaleplass for
Kent som fikk Norges beste plassering
i Nordic Cup Open. Kenneth Svardal
havnet også på en fin 9. plass etter tap
for dagens vinner – Sveriges Daniel
Larsson. Også denne kampen gikk til
3-2 før Daniel kunne avansere til
kvartfinalen.
Kort fortalt ble det finalistene, Sveriges Daniel Larsson og Tony Alanentalo
som overmannet samtlige tre nordmenn i sluttspillet. Det ble Daniel
som trakk det lengste strået til slutt da
han vant finalen mot Tony.
AMENES landslagsspillere Ramona Eriksen og Rachna David, sammen med påmeldte Lisbeth Hauen og

D

Tamara Schuur erobret fire kvartfinaleplasser.
Lisbeth tapte 0-3 for Sveriges Paulina Söderstöm, Tamara viste hva hun
kan og slo Rachna 3-1 mens Ramona
tapte 1-3 for Sveriges Vicky Prium.
Finlands Lumi Silvan hadde bestemt
seg for å vinne, og fikk det forholdsvis
lett i finalen mot Sveriges Paulina Söderström som hun slo 5-2 med leg på
28, 19, 26, 29, 18 piler og snitt på
21,06. Paulinas to leg var på 18 og 21
piler med 19,03 i snitt. Det er ikke så
ofte at 180 dukker opp på damenes
scoreark, men her i finalen kastet
Lumi i alt 3x180 og Paulina 1x180. En
vel fortjent seier til Lumi som kunne
reise hjem med tittelen som vinner av
Nordic Cup Open 2016. Bra jobba!
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• British Penthatlon, 15.-16. juli 2016 •

TRINA GULLIVER & MARTIN ADAMS
Ramona Eriksen 9. plass
Også innom 6. plass
Kan starte med litt om Ramona. Hun
spilte sin første kamp mot Deta Hedman. En kjempe utfordring, men kanskje like greit å få kampen unnagjort.
Tror hun fikk litt sjokk over hvor fort
det blei satt igang neste runde og hvor
lite pause det var mellom kampene.
Hun kom liksom ikke igang. Ikke vant
til dette fra Norge som spiller med kun
10 damer.
Men etterhvert som nervene slapp
og hun fikk litt oversikt over hvordan
dagen ville bli, klatret Ramona sakte
men sikker oppover listene!
Etter 10 runder lå hun på 8 plass, og
etter14.runden hadde hun klatret opp
til 6 plass. Bra!
Da 18. runden var ferdigspilt datt
Ramona fra 6.plass ned igjen på 8
plass, og etter det aller siste spillet
endte hun altså på 9 plass. En kjempe
bra prestasjon på hennes første British
Pentathlon.. Dette har hun fått smaken på, så hun håper på å kvalifisere
seg igjen for å kunne være med til
England og British Pentathlon igjen til
neste år! Hun skal delta i herreklassen
i kretspentathlon om noen uker, så da
får hun litt mere trening!
obert startet også litt seint, men
det var ikke scorene som var problem, men dobbelene som ville ikke
sitter.Etter 5 runder lå han sist med
hele 8 poeng å ta igjen på neste mann.
Etter 10 spill lå han fremdeles sist men
hadde tatt igjen 2 poeng på han foran.
Etter 14 spill hadde Robert klatret
opp en plass, men dette på bekostning
av vår svenske nabo Martin Koverhult
som hadde falt av etter å ha startet dagen på 13 plass.
19 spill er ferdige og Robert har hatt
en kjempe runde og klatrert opp til 16
plass. Der ligger han og kjemper med
Andy Fordham som hadde 149 utg.
mot Robert for å "stjele" 2 poeng etter
og ha blitt utscoret og ligget langt etter
hele 2001!
22.spill og det er delt 16 plass
mellom Andy og Robert. En kjempe
”come-back” for Robert!
Robert hadde en forykkende slutt på
dagen der han møte Jamie Hughes i
nest siste 2x501. Jamie hadde en

R

Robert Hansen 17. plass
Forrykende comeback

Ramona og Robert verdige representanter for norsk darts. Her med vær sin minneplakat.
”monster” 2x501
og hadde fullført
klokka-rundt
med 1 pil igjen
runden før. Det
førte til at han
fikk en ledelsen
på Martin Adams
med 6 poeng.
Men dette var før
han møter gutta
fra nord. . . !
Robert og Jamie tok et leg
hver, men Robert
kjørte fort ned og
rett ut, så det ble
ikke mange poeng å hente for
Jamie.
Neste
kamp møter Jamie Tatu. Tatu
kaster 140 - 140 140 - t.19 streng
inn d.12 for 11 /
setter d.6 på 12
piler. 100 - 180 –
100- 20 - t17 - Ramonas drøm gikk i oppfyllelse da hun spilte mot verdens besg.bull og 2 streng- te damespiller Deta Hedman. Her i British Pentathlon. På kveler unna 11 og 12 den spilte de sammen på pub.
piler! Lukker tilslutt på 15 som
gjør at Jamie har fått ødelagt seieren Robert ender på 17 plass med 288 poav gutta fra nord. Jamie sluttet dagen eng. Godt kjempa etter en dårlig start
som nr. 2, 4 poeng bak Martin Adams, på dagen med 6 poeng.
og atter en gang vant Martin British
Pentathlon!
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NORGESSERIEFINALE 2016
Østfold Stål, 1. pl.

l.
ast, 4. p
Marvin E

Stavang
er City, 4
. pl.

Det ble en stor forandring da det gjaldt spillelokale for årets Norges
Seriefinale. Etter mange
år på rad i regi av X´n
DC i Porsgrunn var det i
år Ålgård DC som påtok
seg ansvaret, med stor
suksess.
6 Herrelag og 4 Damelag deltok i alt.
Nr. 1 Herrer:
Østfold Stål (med
Mikael
Lindstrøm,
Atle Berger, Tellef
Mjelde, Raymond Olsen, John Ivar Larsen &
Thomas Jensen).
Runners-up: Wilhelm
Tell. Raskeste leg i singel: 13 piler / Ronny Kasin; også 13 piler i par:
G. Alvheim / N.O. Kolpus. H. utgang i single
ble en flott 170 utgang
for Willhelm Tells Walter Lau.

Wilhelm Tell, 1. pl.

l.
Tell, 2. p
lm
e
h
il
W

Karmøy
DK, 6. p
l.

Nr. 1 Damer: Wilhelm
Tell (med Lise Gro Finnestad. Anne Karin Finnestad, Elisabeth Eidet
& Randi Helen Dalhøi).
Runners-up: Victoria DC. Raskeste
leg: 19 piler
Birgitte Juuler; 20 piler
Birgitte & Inger Lyngstad i par. Birgitte også
hadde H. utgang på 75 p.

Østfold stål, 3.pl.

Årets Herre & Årets
Dame har også tidligere
vært en del av turneringens tradisjon, men vi vet
ikke hvordan det
ble i år.
Før i tiden kunne antall herrelag komme
opp i 16. En appel til
alle
dartsinteresserte:
Ikke la denne tradisjonsrike turnering visne bort.

l.
DK, 3. p
Victoria

Strand DK, 5. pl.

l.
DK, 2. p
ia
r
o
t
ic
V
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• NM • PAR/PARMIX & TRIPPELMIX • NM

ÅRETS NYE NORGESMESTERE I PAR, PARMIX OG TRIPPELMIX
RACHNA DAVID & VEGAR ELVEVOLL
RACHNA DAVID & TAMARA SCHUUR • THOR HELMER JOHANSEN & COR DEKKER
VEGAR ELVEVOLL & BIRGITTE JUULER & STIG JARLE KNUDSEN
HERREPAR, 42 par.
Fra de innledende rundene kan vi notere Vegar Elvevoll / Stig Jarles Knudsens 13 pilers leg, Thomas Lioms utganger på 130 og 106 poeng og en bra
146 utgang for Inge Martin Berglund.
I kvartfinalene vant Vegar / Stig Jarle
over Frank Steinsland / Ken Robert
Adolfsen, mens Henrik Halsvik / Leif
Inge Oen tapte for Kenneth Svardal /
Marco Scharin. Robin Lundemo Eidet
/ Vidar Andreas Nilsen og Thor Helmer Johansen / Cor Dekker gikk også
videre til semifinalene etter seier over
hhv Per Anisdahl / Børre Borgan og
Svein Arvid Nygård / Bjørn Sjølstad.
Det ble kanskje en liten overraskelse
da Kenneth / Marco slo Vegar / Stig
Jarle, men i finalen sluttet eventyret
for Kenneth / Marco som måtte se seg
slått av Thor Helmer / Cor. Sistnevnte
sikret seg dermed tittelen Norgesmestere i Herrepar 2016. Bra!
DAMEPAR, 27 par
Det var ikke så mye å skrive om før
kvartfinalene som gikk slik: Tamara
Schuur / Rachna David gikk videre til
semien på bekostning av Willfrid Kasin / Michelle Lund, mens Monica
Martinsen / Birgitte Juler, Lise Gro
Finnestad / Iselin Hauen og Erika
Hansen / Cynthia Munezero også vant
sin kvartfinaler over hhv. Elisabeth
Heaney / Renate Larsen, Inita Bite /
Therese Martinsen og Elin Skoglund /
Hilde Lyche Knive. I sin semifinale
spilte Erika / Cynthia godt og slo Lise
Gro / Iselin, mens den andre endte
med seier til Tamara / Rachna over
Monica / Birgitte. I finalen ble, ikke
uventet, Rachna / Tamara for sterke
og gikk av med seieren.
PARMIX, 54 par
Det var mange påmeldte når det var
klart for semifinaler sto følgende par
igjen: Rachna David / Vegar Elvevoll,
Erika Hansen / Robert Hansen, Tamara Schuur / Cor Dekker og Willfrid
Kasin / Ronny Kasin. Rachna / Vegar
sikret finaleplassen etter seier over
Erika /Robert i semien og motstandere
ble Tamara / Cor som slo ut Willfrid /
Ronny.
Finalen var en kjempekamp mellom
4 bestemte personer der ALLE hadde

En utmerket sammensetning av «gamle» og «nye»! Erfarende Thor Helmer Johansen
og Cor Dekke, en av den yngre garder. Sammen var de uslåelige og ble NORGEMESTERE 2016 i Herrepar. Velfortjent!

Som ofte tidligere, paret Rachna David og Tamara Schuur var ganske bestemt på å
vinne her også. Og det gjorde de, til stor fortvilelse for Monica Martinsen og Birgitte Juuler. Men 2. plass i dette selskap er slettes ikke å forakte!

Et «nytt» par var tydeligvis «skrekken» for flere på veien til finalen. Rachna David &
Vegar Elvevoll! Ett farlig par! Men de måtte slåss mot Cor & Tamara før de tok det
siste leg i finalen. Kampen var «open» helt til slutt!
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Vegar Elvevoll, Birgitte Juler og Stig Jarle Knudsen var det ikke noe å gjøre med i trippelmix. Gutta har flere NM-tiler. For Birgitte
var dette ikke verdagslig.
bestemt seg for å vinner. Tamara / Cor
tok første leg og videre vant parene
hvert sitt leg inntil scoren var 3-3. Det
var meget populært blant publikum
som heiet uhemmet. Cor / Tamara la optimistisk igjen 170 i andre leg, men de
fikk aldri prøve seg da Rachna / Vegar
gikk rett ut fra 32 på første pil. I det siste leget var det nok litt nerver på spill,
og dette ble kampens lengste. Det ble til
slutt Rachna / Vegar som gikk av med
seieren. Grattis til alle fire. Rachna / Vegar hadde leg på 16, 23, 21, 24 piler mot
Tamara / Cor på 17, 18, 20 piler. Pilsnittet for Rachna /Vegar var 24,50 mens Tamara / Cor hadde 24,21. Stort jevnere
kunne ikke kampen har vært.
Slik sluttet en herlig dartslørdag og
vi gratulerer alle de nye Norgesmestrene. Det var en tung bør for det nye
styret å arrangere sitt første Norgesmesterskap - men det gikk bra likevel.
«Here´s to the next time»!

TRIPPELMIX

Årets beste Trippelmixlag
Birgitte Juler, Stig Jarle Knudsen
& Vegar Elvevoll
Og så til helgens siste populære oppgjør,
NM Trippelmix. Dette var det siste oppgjøret i helgens tette program med 28
deltakende lag. Helgen må ha vært litt
av en utfordring for det nye styret, og
alt tatt i betraktning gikk NM og Klubben Open bra. Stig Jarle og Vegar har
begge vært med på å vinne Trippelmix
tidligere, mens det var første gang for
Birgitte. Gøy! Grattis til alle tre!
et ble notert tre gode prestasjoner
i de innledende rundene: Rachna
David / Tamara Schuur / Henrik Halsvik hadde et 16 pilers leg, Willfrid og
Ronny Kasin / Jostein Oldret hadde 13
piler mens Tore Bøe hadde en 144 ut-

D

Hei hele Norge

Dette er en liten informasjon om at vi har fått nytt spillested i Oslo.
Vi spiller fortsatt på Nilsen Spiseri, men han har flyttet lokaler
til Den Gamle Amerikalinjen med adresse Jernbanetorget 2.
Vi har 6 skiver og er 3 klubber som spiller der.
• Mandag: King George DC.
• Onsdag: Playerz DC
• Fredag: DGA,De Glade Amatører.
Alle tre klubber har spillestart mellom 1800-1900, så hvis
dere møter opp kl 1800 eller tar kontakt med noen i klubbene
får man alltid til å bli med på hyggelige dartskvelder.
Ønsker alle hjertelig velkommen. Håper på å se mange som
stikker innom.
Mvh Anita Hoff

gang. Det fantes sikkert flere «godbiter». Den ene semifinalen gikk mellom
Birgitte / Stig Jarle og Vegar som slo
Cynthia Munezero / Geir Alvheim /
Jon Erik Granjord 3-0. Vinnerene hadde snitt på 21,48 og leg på 24, 28, 18
piler. Erika Hansen / Frode Røstad /
Robert Hansen tapte den andre semifinalen 1-3 for Maria S. Jensen / Jacques
Langston / Børre Borgan.
inalen ble ikke av de mest spennende, men kampen kunne lett har
snudd seg før Birgitte / Stig Jarle / Vegar
kjempet seg til en 4-2 seier over Maria /
Jacques / Børre. Det var ikke det helt
store spillet fra noen av lagene. Vinnerne hadde snitt på 19, 68 og leg på 20, 30,
31, 22 piler, mens runner-up laget hadde snitt på 15,44 og 2x24 pilers leg. Alle
var slitne til slutt, noen med laaange
hjemreiser foran seg. Det var atter en
kjempehyggelig NM helg på Klubben
Hotel, noe alle gleder seg til hvert år.
Dartsspillere er like velkommen hver
gang, og hotellets bemanning gjør det
de kan for at alle skal trives.
TAKK for det!

F

En spesiellmorsom Velkomstcup med mange påmeldte. Det ble en spennende finale hvor Michael Lindström og Geir Alfheim slo Hilde Olsen og Roy Brodin.
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ANDREAS ROKSTAD – stjal showet!
TAMARA SCHUUR – gjentar suksessen fra 2015!
Bestemannspris – ROBERT HANSEN
En strålende sommerdag, en
av de få så langt, og fem timer med buss opp Valdres
og over delvis snøkledde
fjell, før nedkjøringen til Årdal. Her puster de som er
kjent dypt, og håper på det
beste gjennom tre nifse tuneller. Og så er man fremme, og det føles nesten som
å komme hjem. Er det virkelig ett år siden sist?
I alt deltok 50 herrer og 11
damer, de fleste av dem er
faste gjester som møtes i Årdals Ungdomshus år etter
år. Det er like hyggelig hver
gang og det er alltid med
gode spillere og mye godt
spill. Etter 25 år som leder
av klubben gjorde Roy
Schultz et forsøk å overlate
alt til en ny generasjon. Det
funket ikke helt som det
skulle og Roy var tilbake på
”sin” vante plass på søndag
og styrte doubleturneringen!
Tekst: Anne Hoff
Det var over 20 deltakere i fredagens
velkomstcup som gikk av stabelen kl.
21, og ”darts i Årdal” var i gang også
dette året. Kenneth Bråteng / Andre
Lervik, Namsos/Smøla vant med Lars
Benjaminsen / Robert Hansen, Public
Sotra / Langevåg på andre plass. Ståle
Sterseck / Bjørn Sjølstad og Kent Sivertsen / Andreas Berg fulgte på 3-4
plass. Hva ble det av damene? Ikke ett
”damenavn” å finne blant de første
åtte plassene.
Lørdag morgen kl. 10 var registreringen i gang, og mange stille og konsentrerte personer dukket opp etterhvert.
50 herrer og 11 damer er noen færre
enn Årdal er blitt vant til, men nok til

Bestemann i år!

Tamara Schuur.
Vi har desverre ikke bilde av Andreas.

å skape skikkelig stemning rundt spillingen. Mange vil så gjerne vinne den
prestisjefylte Årdal Open.

26,60 og Kent 25,50. Det var kun finalen igjen, og Andreas Rokstad ventet
spent på Geir.
Finalen var ganske jevnspilt og scoren ble 3-2 til Geir i en kamp som tilskuerne satte pris på. Men da kom Andreas som et lyn, tok tre leg på rappen
med 21, 21 og 18 piler, og – tro det eller ei – tre utganger på 115, 82 og 101
poeng. Det sikret seieren 5-3 over Geir
som forsvarte seg det han kunne. Et
godt eksempel var det alle siste leget.
Da Andreas hadde 101 igjen la Geir en
optimistisk 170 til ingen nytte, da Andreas gikk rett ut. Hadde Geir truffet
170 ...? Andreas leg var på 22, 20, 21,
21, 18 piler og et pilsnitt på 24,00.
Runner-up Geirs leg var på 22, 21, 21,
og 22,85 i snitt. En kjempekamp av
begge spillerne som vil bli husket.
Grattis begge to!

HERRESINGLE
Andreas Rokstad, SMØ, gikk videre til
semifinalen etter å ha slått fjorårseneren Robert Hansen, LV, i kvarten. Ellers i kvarfinalene vant Geir Alvheim,
VIC; Jarl Yngve Skomsøy, SMØ, og
Kent Sivertsen, SMØ, over hhv Jørn
Monsen, ME, Stian Kvalheim, KO, og
Terje Oseth, LH. Gode kamper.
Andreas fortsatte målbevisst mot finalen med hele 4-1 seier over Jarl Yngve i semifinalen.
Han hadde leg på 18, 20, 22, 19 piler
og pilsnitt på 24,28. Jarl Yngve gjorde
et forsøk da han sikret seg tredje leg
(20 piler), men Andreas var urokkelig
og med de to neste på 18 og 20 piler
nådde han finalen.

DAMESINGLE

en andre semifinale mellom Geir
og Kent var alvor fra begge sider.
Først etter at Geir hadde tatt første og
andre leg på 18 og 20 piler våknet
Kent, tok tredje leg på 20 piler og rettet opp scoren til 1-2. Det ble 3-1 til
Geir og igjen skjerpet Kent seg og reduserte til 2-3. Nå var det spenning i
luften, men Kent var sjanseløs. Geir
skulle til finalen og tok siste leg på 17
piler og slo dermed Kent 4-2. En godt
spilt kamp der Geir hadde pilsnitt på

11 damer stod klare til å prøve seg.
Spillingen var litt opp og ned, med noe
meget godt spill innimellom. Det
gjaldt å ikke være en av de tre som ble
utslått før kvartfinalene. Disse gikk
slik: Tamara Schuur, PLZ vant over
Elin Skoglund, YO; Erika Hansen, LV,
slo Liselotte Olufsen, ÅR, mens Line
Kjørren, Lom, og Hilde Knive, LAR,
tapte for Eirin Flaten, Lom og Reidun
Bakke, KO.
Semifinalen mellom Tamara og Eirin

D
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var definitivt ikke en av damenes beste. Tamara vant 3-1 med 14,40 i snitt
og 31, 27, 30 piler. Eirins eneste leg
var på 52 piler. Dette for å bekrefte at
denne type kamper ofte gir spillerne
nye krefter og pågangsmot. Mange blir
sinte og innstilt på å ”ta igjen”. I kampen mellom Erika og Reidun, var det
Erika som var best med et snitt på 16.
Det var lange leg her også for Erika
med 32, 28 og 35 piler. Semiens raskeste leg på 26 piler, samt høyeste utgang på 48, var det Reidun som stod
for. Hun hadde et snitt på 13,19.
Etter litt labert spill i semiene, spurte man seg hvordan vil finalen ville
bli. Men da hadde både Erika og Tamara skjerpet seg og finalen ble en bra
kamp. Erika vant første leg (29 p.); Tamara utlignet til 1- 1 (23 piler). Tredje
leg gikk til Erika (44 piler), og Tamara
utlignet til 2- 2 (22 piler). De to siste legene kunne lett ha hatt et annet utfall,
men det ble Tamara som sikret seg
dem og forsvarte fjorårets tittel med 42 seier i finalen. Snittet viser en meget
”close match”. Tamara hadde 17,77 og
Erika 17,73. Det var en artig kamp å
følge med på. Bra spill Tamara!
ÅPEN DOUBLE på søndag bestod av
19 herrepar som var gode for mange
spennende øyeblikk. Ingen hadde lyst å
dra før finalen, men det var noen som
hadde lange kjøreturer foran seg.
Da finalistene var klare var det Kent
Sivertsen / Andreas Rokstad mot Robert Hansen / Geir Alvheim som skulle
møtes. Alle fire hadde også gjort det bra
i single. Semifinalene var også gode
kamper der Kent / Andreas slo Årdals
Roy Arild Schultz / Ken Adolfsen, KO,
mens Loms Rune Kjørren / Håkon Kjørren tapte for Robert / Geir. Finalen ble
et kjempespennende oppgjør mellom
Kent / Andreas og Robert / Geir. Førstnevnte sikret seg en 2-0 ledelse, med
det ble raskt rettet opp til 2-2. Så ble det
Kent / Andreas som tok en 3-2 ledelse
som igjen ble utlignet til 3-3. Spenningen steg i salen. Etter 18 piler i sjuende
leg hadde Kent / Andreas 52 i restscore
og Robert / Geir hadde 48. ”Nothing in
it...” sa Smølas gutter som kastet først
og tok leget (21 piler). Det ble mange
fornøyde rop og heiing. Pilsnittet var
nesten identisk; 24,52 for Kent / Andreas og 24,20 for Robert / Geir. Kent / Andreas hadde leg på 25, 20, 18, 21 og utgang på 88, mens Robert / Geir hadde
14, 23, 29 piler og en 81 utgang.
En bra og representativ kamp til
slutt som Årdal kan være stolte av.
Gratulerer til alle fire og takk for fin
underholdning.

To unge damer,
Line (15 år) og Eirin, erobret 1. plassen i damer double. Nummer 2
Anita Hoff og Liselotte Olufsen.
AMEDOUBLE bestod av kun 4
par. Line Kjørren / Eirin Flaten,
begge LOM, vant semifinalen over Erika Hansen, LV / Monica Holm, LOM.
Det kan nevnes at Line kun er 15 år
gammel og junior. Liselotte Olufsen /
Anita Hoff, ÅR / KG, slo Hilde Knive /
Elin Skoglund, Larvik/YO i den andre
semien. Ingen av spillerne spilte opp
mot det de kan i finalen, og parene
fulgte hverandre helt til scoren var 22. Videre ble det 3-2 til Lom og deretter et langt 45-pilers leg som kunne
lett har gått annerledes, men Lomjentene skjerpet seg og sikret en 4-2 seier
i helgens siste oppgjør.
Bra jobba Lom!

D

g slik sluttet atter en kjempe fin
dartshelg i Årdal. Velkomsten var
like varm som alltid og kun blide og
snille folk å treffe på. Dette gjelder
ikke bar selve Årdal DK, men alle som
møter opp i tillegg. Det var kjempebra
organisert som vanlig, og man trengte
ikke bli verken sulten eller tørst – takk
til Lise Lotte og gjengen. Banketten
var som vanlig kjempevellykket med
masse nydelig mat og musikk til dans
for de som ønsket det.
Takk til Årdal DK for atter en
minnerik helg. Et kjempearrangement
som alltid.

O

BESTEMANNSPRIS

Langevågs Robert Hansen er en av
de mange som har blitt ”fast inventar” ved Årdal Open sammen med
sin andre «halvpart» Erica! Spillemessig er Robert alltid blant eliten,
og i 2016 ble han også kåret som
vinner av Bestemannsprisen. Med så
mye bra spilling som det var i helgen
er det litt av ett bragd å ha vært den
som kastet både turneringens raskeste leg på 13 piler og den høyeste
utgangen på 160 poeng.
Bra gjort Robert!
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Som i fjor var
RACHNA DAVID & RONNY KASIN
beste dame og herrespiller
75 ivrige dartere, (ca. 10
mindre enn i fjord), fant
veien til Raufoss og Badeland Open, hvor Roar Bustebakke, Terje Oseth og Badelands egen Øistein tok
imot alle. Det var mange
gjengangere, men også noen
nye. Som vanlig var lørdag
en solskinnsdag med masse
hygge ute i det grønne, og
det ble en velstyrt og hyggelig turnering som alltid. Det
er ikke det spor rart at spillere vil til Badeland Open
igjen og igjen. ”Here’s to
next year” skriver Anne som
gikk glipp av turneringen i
år pga. benbrudd.
Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David
Velkomstcupen bestod av 19 par. Det
ble mye moro, latter og bra kasting.
Vinnerpar ble Birgitte Juler, ME og
Kenneth Bråteng, Namsos, som vant
greit 3-1 over Christian ”Josse” Johansen, LV / Tove Haugen. Semifinalistene
var Elin Skoglund / Mikael Lindstrøm
og Eva Hammerback / Terje Oseth.
Alle virket fornøyde etter helgens første oppgjør.
SINGLE HERRER – 55. deltagere
Av åtte puljer var det kun én som husket å notere noen ”godbiter” og det var
at Josse Johansen hadde en utgang på
127 og et 15 pilers leg med 120-utgang.
127 viste seg å bli helgens høyeste utgang. Mikael Lindstrøm stod for raskeste leg med 13 piler. Det var ingen
store overraskelser i puljene. 32 gikk
videre til cup, og i 16-delsfinalen sluttet 11 kamper 3- 0. Ronny Kasin måtte
jobbe skikkelig for sin finaleplass. Han
vant 3-2 over Stig Jarle Knudsen og
deretter i kvartfinalen, vant han 3-2
over Mikael Lindstrøm. Ellers i kvartfinalen vant Rune David 3-1 over Håkon Kjørren; Robert Hansen tapte 1-3
for Henrik Halsvik og Josse Johansen

Rachna & Ronny
gjentar seieren fra i
fjor, 2015! Godt
gjort!

slo Jacques Langston 3-1. I den ene semifinalen hadde Ronny ingen problemer med å slå Rune David 3-0. Derimot måtte Henrik spille til 3-2 før han

beseiret Josse og gikk videre til finalen
hvor Ronny stod og ventet.
Ronny sørget for at finalen var enveiskjøring fra start til slutt. Han tapte
kun det fjerde leget og vant
overlegent 4-1 med pilsnitt
på 26,05 og leg på 20, 17, 17,
21 piler samt en utgang fra
98 poeng. Henrik greide
ikke presset og fikk ikke
spilt slik som vi vet han kan.
Han sluttet med et snitt på
19,68, noe som er langt
under pari til Henrik å være.
Ronny gjentok fjorårets seier
og har nå to napp i pokalen.
I 2017 blir det spennende det snakkes om høye pengepremier hvis Ronny skulle
vinne for tredje gang.

Rachna, kjempe glad for seieren, sammen med Badelands «sjefer» Roar og Terje. Barna stolte av
mamma og gevinstene!

SINGLE DAMER – 20 delt
Det var bra oppmøte med 20
deltakere. Selve spillingen
hadde litt likhet med bergog-dal-bane for noen, men
innimellom fantes det mye
meget bra spill. Det ble spilt
fire puljer som ble vunnet av
Joan Hatlestad, LH, Rachna
David, PLZ, Line Kjørren,
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RISØR OPEN
”Same procedure as last year?” JA!
Ramona Eriksen & Dennis Nilsson
forsvarte fjorårets Suksess!
Fredag 10. juni møtte Risør oss med ett
fantastisk solskinn. Velkomstcupen trakk
hele 38 spillere som alle var i solskinnshumør og Jon Erik Granjord / Christian
Johansen vant finalen over Espen Ellefsen / Øyvind Jørgensen. Det ble en helt
fantastisk oppstart på denne helgen
med mye latter og glede.
Tekst: Nina Veraas

Ronny også
koser seg
med seieren,
også sammen
med Roar og
Terje – og
pokalen!

LOM og Willfrid Kasin, VIC.
Dessverre var det kun én notering; Rachna kastet et 15 pilers
leg, som viste seg å være helgens
raskeste leg blant damene. Semifinalene ble oppgjør mellom Rachna og Monica Martinsen, GLA,
der Rachna vant og Joan Hatlestad, LH, som slo Tove Verket,
TTA, 3-1. Finalen mellom Rachna
og Joan var fullstendig enveiskjøring av Rachna som vant 4-0, med
et pilsnitt på 20,87.
PAR – ÅPENKLASSE
28 par møtte opp til helgens siste
utfordring, der 16 par gikk videre
til cup etter at innledende runde
var gjennomført. Kun en eneste
notering her også, Robert Hansen
/ Josse Johansen hadde et 15 pilers
leg og Josse 127 utgang. Det viste
seg til slutt at 127 var helgens høyeste utgang. Det ble Josse og Robert som vant den ene puljen og
Kenneth Bråteng /Ståle Sterseck
den andre. I cupen ble det ble
mange spennende oppgjør og delvis bra spill. Kvartfinalene endte
slik: Christian Johansen / Robert
Hansen 3-0 over Thomas Jensen /
Raymond Olsen; Henrik Halsvik /
Jan Roar Larsen 3-2 over Stig Jarle
Knudsen / Jacques Langston. Kenneth Bråteng / Ståle Sterseck og
Mikael Lindstrøm / Ronny Kasin
vant 3-1 over henholdsvis Roy Rustad / Derek Henry og Eirik og
Leif Oen. Semifinalene gikk meget
greit for både Mikael / Ronny og
Henrik / Jan Roar som slo Kenneth

/ Ståle og Josse / Robert 3-0 og 3-1
respektivt.
Mikael / Ronny tok en rask 2-1
ledelse i finalen. Henrik / Jan Roar
ble skikkelig ”gira” og utlignet til
2-2. Spenningen steg i salen blant
de få som var igjen. Avgjørende
leg og begge par var like ivrige på
å vinne! Etter 18 piler stod Mikael
/ Ronny med 40 i rest og Henrik /
Jan Roar 20. Sistnevnte ”to throw
first” – traff med andre pil og dermed vant Henrik / Jan Roar 3-2.
Bra kjempa gutter! Enerne hadde
22,95 i snitt og leg på 26, 20, 21 piler. Mikael / Ronnys to leg var på
19 og 20 piler og de hadde 23,93 i
snitt.

Lørdag morgen ble litt mer alvorlig, det stilte 7 damer og 48 herrer til start og var veldig mye flott spill underveis.
Ramona Eriksen vant damefinalen over
Monica Martinsen. Hun hadde også raskeste leg på 17 piler og delte høyeste utgang på
111poeng med Cynthia Munezero.
Dennis Nilsson slo Ronny Kasin i herrefinalen. Begge to kastet 12-pilers leg og Dennis presterte også en 170 utgang. Robert
Wagner tapte den ene semifinalen for Dennis og Jacques Langston tapte den andre for
Ronny Kasin.
idere gikk turen til Finnøya om ettermiddagen for sosialt samvær. Hans Fredrik stilte opp med gitaren sin og fikk etterhvert med seg Ole Andersen. HELT KONGE! Hans Peder og Sindre fyrte opp grillen
og kvelden ble bare 110% vellykket. Vinnerne hadde tidligere avtalt at dersom de
vant i år også skulle de hoppe i havet ... OG
DE MÅTTE HOPPE I HAVET, JA!

V

Søndag stilte alle opp med totalt magekrampe etter så mye latter. Det deltok i alt 4 damepar og 22 herrepar. Lise Gro Finnestad /
Ramona Eriksen vant dameklassen med
Monica Martinsen / Cynthia Munezero på
2.plass. Raskeste leg stod Cynthia / Monica
for med 18 piler og Cynthia kastet dagens
høyeste utgang på 94 piler.
Henrik Halsvik / Christian Johansen vant
herredouble etter å ha slått Bjørn Helge Rostad / Jon Erik Granjord i finalen. Både Jan
Inge Arnesen / Robin Lundemo Eidet og
Dennis Nilsson / Vidar Tønnessen hadde 15
pilers leg og Dennis hadde turneringens
høyeste utgang med 146 poeng.
a vil jeg takke alle for en utrolig flott
helg, faktisk den gøyeste dartshelg i
min lange dartshistorie. Håper det til neste
år kommer mange flere. Husk da at dette er
en av de best premierte turneringene i landet.

D
Therese Martinsen fant tid til litt
annet enn darts. Det var godt å
komme seg ut i det fine været innimellom slagene

Takk, takk til alle dere som møtte opp.
VELKOMMEN TILBAKE!
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«Smultring jenta» Ramona Eriksen
og Morten Bøe vant Grimstad Open
Det var igjen klart for Grimstad
Open, og som vanlig ble det spilt
velkomstcup på fredag. Det er alltid spennende å se hvem som blir
trukket sammen. Det var bare 16
spillere med denne gangen og det
ble da åtte par. Normalt pleier vi å
kjøre ren cup på fredagskvelden
men siden det var så få med ble
velkomstcupen gjennomført som
innledende puljespill og cup. Ramona Eriksen og makker Eivind
Karlsen gikk av med seieren. Runner-up ble Håkon Helling sammen
med makker Odd Jacobsen. Gratulerer så mye!
På lørdag morgen våknet vi til solskinn (det er ikke noe nytt det når det
er dart her i Grimstad). Med 28 herrer
og 12 damer til start, ble det fire puljer
med sju i hver hos herrene og to puljer
med seks i hver hos damene. Med så
store puljer var det bare å kjøre på.
Etter første runde i cupen hos herrene ble det følgende kvartfinaler:
Henrik Halsvik – Rune Størseth (30), Glenn Omlandseter – Morten Bøe
(0-3), Bjørn Helge Rostad – Rune
Frustøl (3-0) og Christian Johansen –
Robin Lundemo Eidet (3-1). I semifinalene mellom Henrik og Morten var det
Morten som gikk av med 4-3 seier etter en tett og god kamp. Bjørn Helge
og Christians kamp ble like tett og
spennende, og her var det Christian
som vant 4-3.
Finalen mellom Morten og Christian
endte med 5-3 seier til Morten (1-0, 1-1,
2-1,2-2,3-2,4-2,4-3,5-3). Gratulerer så
mye begge to!
Raskeste leg: Bjørn Helge Rostad 12
piler, Høyeste utgang: Christian Johansen 164 poeng.
Kvartfinaler damer:
Ramona Eriksen – Anette Ausland (30), Sonja Therese Tverå – Iselin Hauen
(0-3), Lisbeth Hauen – Tove Verket (30) og Birgitte Hopaneng – Lise Gro
Finnestad (3-1).
Semifinaler: Ramona – Iselin (3-0)
og Lisbeth – Lise Gro (3-2)
Finalen mellom Ramona og Lisbeth
endte med 4-0 seier til Ramona. Gratulerer så mye begge to!
Fra damenes spill må jeg nevne at

Ramona hadde en leg differanse på 250, og derav kommer navnet «Smultringjenta». Godt jobbet Ramona!
Raskeste leg: Ramona og Tove 15 piler, Høyeste utgang: Ramona og Tove
116 poeng.
øndag var det klart for nye kamper.
Denne gangen med 301 dobbel inn
/dobbel ut på menyen. Da bare tre jenter var påmeldt, så spilte de sammen
med guttene. Etter innledende spill og
første cuprunde var dette kvartfinalene:
Christian Johansen – Henrik Halsvik (1-3), Stuart Burleigh – Ramona
Eriksen (0-3), Stein Helling – Håkon
Helling (2-3) og Eivind Karlsen – Vidar
Tønnessen (3-1) .
Semifinaler: Henrik – Ramona (3-1)
og Håkon – Eivind (3-0)
Finalen mellom Henrik og Håkon
endte med 4-0 seier til Henrik. Gratulerer så mye begge to!
Raskeste leg: Christian Johansen 8
piler, Høyeste utgang: Tove Verket 148
poeng.

S

n darthelg med fantastiske deltakere er over og vi i Grimstad DC
takker dere alle for at dere tok turen.
Takk til Lisbeth Hauen, Svein Arne
Hjelmeland og Stein Helling for at dere
ville være i juryen, og sist men ikke
minst en STOR takk til Nina Veraas,
som serverte oss nydelig mat med ønsket drikke til gjennom hele helgen!
For Grimstad DC: Siv Midtbø

E

På grunn av dataproblemer,
er det overhengende fare
for at siste nummer i 2016
uteblir. Dersom det skjer
vil jeg her og nå takke for
året 2016 og ønske alle
en riktig GOD JUL!
Anne
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• Norsk Winmau / Norsk Cricket / NM kretslag •

Rachna David & Børre Borgan Norsk Winmau-vinnere
Ramona Eriksen & Cor Dekker Norsk Cricket-vinnere
Oslo/Østlandet 1 vinnere av NM kretslag nok en gang!
Fredag 22. april sto Willhelm Tell’s
Darts Club klar for å ta imot landets dartsspillere som så mange
ganger før, og solen skinte også
denne dagen. Det var duket for
Norsk Winmau, Norsk Cricket og
NM Kretslag 2016.
Fredag startet vi med supercupkvalifisering og velkomstcup. Det var 15 påmeldte til supercupen; 12 herrer og 3
damer. I herreklassen vant Rune Størseth over Marco Scharin, og også Bjørn
Helge Rostad kvalifiserte seg til supercupfinalen. Hos damene vant Lise Gro
Finnestad finalen over Elisabeth Eidet.
Begge ble dermed kvalifiserte.
Gratulerer alle sammen!
Velkomstcupen fristet 22 stk. til start.
Walter Lau og Stein Ivan Gorseth vant
denne foran Jan Martin Robertsen og
Mette Dubland.
Gratulerer alle sammen!
NORSK WINMAU
Lørdagen var det klart for Norsk Winmau. I sekretariatet satt Nina og Vidar
og hadde stålkontroll på registreringen. Det stilte 65 herrer og 24 damer til
start. (Dessverre har vi ingen snitt på
Winmau. Noen var for effektive med
ryddingen og kastet finalearkene).
Kampene gikk sin gang med mye
bra spill, men vi fikk også en kamp
som varte i 1 time og 45 minutter (jeg
tror raskeste leg var på ca. 72 piler).
De slet ut 3 skrivere i denne kampen,
men sånn kan av og til darten være.
I herreklassen var det til slutt Kenneth Svardal og Børre Borgan som
skulle spille om den øverste plassen.
Det ble Børre som gikk til topps. Bra!
Morten Bøe hadde raskeste leg på 11
piler og Atle Berger høyeste utgang på
143 poeng.
I dameklassen var, det som vi så
mange ganger før har sett, Rachna David og Ramona Eriksen som skulle
spille om den øverste plassen. Det ble
Rachna som skulle vise seg å være den
sterkeste i denne kampen. Ramona
Eriksen hadde raskeste leg på 15 piler
i dameklassen, og Åse Finsådal hadde
høyeste utgang på 120 poeng.
Gratulerer alle sammen!

NORSK CRICKET
På ettermiddagen var det klart for
årets Norsk Cricket. 65 Herrer og 22
Damer stilte til start, og også her ble
det mange gode og jevne kamper. Jacques Langston kastet helgens raskeste
leg på 10 piler (score 20 poeng), noe
som også var ny norsk rekord. Gratulerer Jacques!
Herreklassen. Da det var tid for finalen, var det til slutt Cor Dekker og
Morten Bøe som skulle avgjøre hvem
som var best. Cor viste seg å ha kontroll og gikk til topps.
dameklassen ble det ikke mye forandringer i forhold til Norsk Winmau.
Det var jammen Rachna David og Ramona Eriksen som skulle ute å krige
her også. Men det ble en vri på resultatet denne ganga, da Ramona satte
siste pila og vant dameklassen i Cricket.
Gratulerer alle sammen!

I

NM KRETSLAG
Det ble søndag og NM Kretslag med
totalt 16 lag til start. Agder stilte med 7
lag Det skal ikke stå på dartsspillere i

denne kretsen!
Mange morsomme og
spennende kamper ble
det også her. Rogaland I og Telemark/Vestfold I endte opp med å spille
om 3-4. plassen. Rogaland I vant og
sikret seg bronsemedaljene.
I finalen var det Oslo/Østlandet I og
Agder I som møttes. Det ble kamp helt
til siste pil. Lagkampen ble avgjort i
siste dobbelkamp. Det var Oslo/Østlandet som satte siste dobbel og dermed vant årets NM Kretslag – som så
mange ganger tidligere.
Rachna David og Rune Frustøl hadde raskeste leg på 13 piler. Vegar Elvevoll kastet dagens høyeste utgang på
115 poeng.
Gratulerer alle sammen!
il slutt ønsker WTDC å takke alle
som har vært med på å gjøre helga
til en stor suksess. Dere er all fantastiske flotte mennesker. Tusen takk for
støtte til klubben gjennom loddsalg og
kiosksalget vi hadde. Håper dere koste
dere masse i Kristiansand denne helga.
Vi sees plutselig igjen.
Elisabeth Eidet, WTDC

T
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• JUNIORTREFF 3 2016 DOKKA •

ISELIN TIL TOPPS ATTER EN GANG
Å spille mot gutter er ingen problem!

THOMAS & ADRIAN BEST I PAR
Å spille mot jenter – lett match!
Siste treff før Europe Cup
Youth i Budapest samlet 13
spillere; 10 gutter og 3 jenter, og da ble det slik at jentene spilte sammen med
guttene. Det ble veldig mye
bra spill, spesielt i singlekampene. Tid til den populære ”Pysjcupen” ble det
også.
Dobbel:
I dobbel var det seks par og kun en
klasse. Det var puljespill med alle par i
samme pulje, fire par videre til cup og
en del god spilling i enkelte kamper. I
finalen var det Thomas og Adrian som
vant over Iselin og Line.
Det ble delt inn i to puljer med seks og
sju spillere i puljene for å få litt kamptrening. Fire gikk videre til cup fra
hver pulje. De som gikk videre ble:
Pulje 1: 1. Iselin, 2. Simon, 3. Markus, 4. Fredrik
Pulje 2: 1. Håkon, 2. Thomas, 3.
Line, 4. Ole Christian
Semifinalene ble vunnet av Iselin og
Håkon over henholdsvis Markus og Simon.
Iselin vant finalen mot Håkon, og
tok med det seieren i juniortreff 3.
Igjen viste hun at det ikke gjør noe å
spille mot guttene. Det var veldig mye
bra spill i singelkampene.
Håkon fikk høyeste utgang på 119
poeng.
Iselin hadde raskeste leg på 17 piler.
Thomas / Adrian hadde raskeste leg i
dobbel på 18 piler
Marcus 1 x 180 score, Håkon 2 x 180
Pysjcupen ble det også tid til. Med
høy kos- og tøysefaktor ble denne vunnet av Adrian / Rune over Viljar / Terje
som kunne kose seg med en stor plate
med sjokolade hver.
13 flinke spillere og et bra arrange-

ment. Nå trenger vi
bare å få inn noen
nye spillere. Vi håper at dere fra Sørlandet stiller opp på
NM Junior og Juniortreff 4.
Det hadde vært
kjempefint å få dere
med i gjengen også!
Da sees vi på Junior-NM, 2-4. september i Porsgrunn.
Vel møtt!
Lisbeth
Junioransvarlig.

Pysjcup
Mye morro for Rune
og Adrian som fikk
stor sjokolade som
nummer en. Viljan
og Terje fikk bare
småsjokolader for 2.
plass.
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• Europe Cup Youth 2016, Budapest 12.-17. juli •
Spillere:
Håkon Helling, Simon Ekeberg, Ole
Christian Handelsby, Markus N. M.
Bjerkan, Iselin Hauen og Line Kjørren
Reiseledere:
Terje Oseth, Thomas Liom og Lisbeth
L Hauen
Dette var min fjerde Europa Cup med
ungdommene siden jeg startet som junioransvarlig. Denne gangen hadde
Terje og jeg med oss Thomas Liom
som ekstra reiseleder. Det var ikke
noe dårlig valg. Han fylte 18 år nå i
2016 og var dermed for gammel til å
være med å spille. Som reiseleder
gjorde han en kjempeflott jobb, og var
både ansvarlig, oppmerksom og omtenksom. Han fulgte opp og gjorde en
bra jobb.

si at våre spillere trenger en del turneringstrening for å matche bra i kampene. En del godt spill var det allikevel å se i noen av kampene, men det
må trenes på å avslutte kampene når
muligheten byr seg.
Guttene spiller ren cup i singel og
dobbel, og alle våre gutter tapte første
kamp i begge turneringer. Det var muligheter i flere av kampene, så vi kunne ha fått andre resultater med marginene på vår side. Når det gjelder lagspill gjorde vi det bra mot både England med 5-9 og Nederland med 4-9.
Det ble tap i begge to, men det var
veldig bra spill, og i tillegg hadde vi
muligheten på enda flere leg. Siste
kamp i puljen var mot Sverige, og der
er er vi nok litt skuffet over å tape 210. Nivået på spillingen endret seg
fullstendig og vi burde nok ha hatt et
annet resultat her.

å jentesiden er spillingen mer
jevn. Det er noen av landa som utmerker seg med spillere på høyt nivå,
men vi har gode muligheter. Jentene
spiller puljespill i både singel og dobbel med 6 og 7 i puljene.
Iselin spilte bra og kom videre fra
puljespillet som nr. 3 i sin pulje og
endte på en 9. plass etter tap for
Christina Schuler, Tyskland, som ble
nr. 2. Line spilte bra til tider, men
gikk ikke videre fra sin pulje. I dobbel
vant de en kamp og gikk ikke videre
fra puljespillet.

P

et var varmt og godt i Budapest,
men veldig greie lokaler å spille i
denne gangen. Hotellet var også en
stor oppgradering fra da vi var i Ungarn og spilte i 2013.
Takk til dere alle for turen.

D

Lisbeth
Junioransvarlig

Spilling
Når det gjelder guttesiden vil jeg nok

• Europacup i Nederland •

Fotos: Lisbeth Hauen

Laget som representerte Norge
ved årets Europacup i Nederland

«Little Richard» ble stum da han første hilste på Cor, men de ble gode kamerater etter hvert

Fletter er «INN»!
Godt med middag og
sosialt samvær med laget!

Jenter på tur!
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• NM FOR JUNIOR •
SINGLE

Østfold Stål Norgesmester i lag

LAG

PAR
X´n måtte dessverre trekke sitt lag på
grunn av sykdom, og vi sto igjen med
kun to lag som spilte om Norgesmestertittelen, Østfold Stål og Dokka.
Det ble mye meget bra spill og spennende kamper.

Norgesmestere i lag 2016 ble Østfold
Stål med Ole Christian Handelsby, Simon Ekeberg og Benjamin Gyllensten.
En velfortjent seier etter mye bra spill
i en tøff kamp! Bra jobbet gutta!

• Stavanger CITY JUNIOR • Stavanger CITY JUNIOR •
Turneringen ble holdt i lokale til
Dartklubben 3 Sverd. Her møttes
14 junior, 6 fra Strand DC og 8 fra
Stavanger DC. Det spiltes 301,
best av 3-sett.
Det ble spilt puljespill først, deretter
cupspill. Det viste seg denne gang at
Strand sine juniorer var best i både
gutte og jenteklassen. Vinneren
av jentene

der
og Alexan
Susanne

var Susanne A.Tjøstheim, og andre plassen gikk til Vilde I.
Stangeland.
inner av gutteklassen ble Alexander
A. Tjøstheim, mens Stian
Rag erobret 2. plassen.
Her må det nevnes
at Alexander var en
så glad gutt etter at
han hadde vunnet
at han lå strekk ut
på gulvet!
Strand sine juni14 ivrige nye darts-spillere under deres første
orene gjorde en
«treff» i Stavanger. Tvi tvi videre!
meget fin turnering!
Stavanger
City sine juniorer
følge med dere i 2017.
gjorde også en fin turnering.
Neste turnering blir på høsten i
å er det bare å trene mer Strand DC sine lokaler.
gutter og jenter, så blir det
Vellkommen!
nok noen juniorteff på dere i
Kenneth Svardal
løpet av høsten. Det blir spennende å

V

N

«Pensjonist» Kjell Jørgensen tar oss med på
en tur med darts i tidsrommet 1967 – 2016
Mye har skjedd i norsk darts fra
jeg startet i 1967. Da spilte vi for
eksempel med dobbel INN fra
301 og det var også mange lange
metallpiler med fjærflights å se.
Det første store som hendte meg var
at jeg, som første mann i D50, satte
180 i kamp, det var tirsdag 6.februar
1968, med messingpiler og fjærflights
så tykke at det ikke var plass til flere
piler i trippel 20. Alle kamper stoppet
opp og alle ville se på samlingen. Min
klubbkamerat Rolf Berg satt akkurat
på do så jeg måtte vente med å ta ut
pilene til at også han fikk se. Jeg tror
han ikke fikk tørket seg en gang heller, så dette var stort.
Det å få alle pilene i sektor 20 var
meget bra, så 60-score, tre ganger 20,
den gangen var veldig bra!
å i 1981 dukket Hjelmis opp, og
imponerte stort med score på 100,
100, 100. Han var også den første i
Norge som hadde 170 utgang. Det
var under NC 7 i Fredrikstad 1985 i
finalen mot Moritz Bøe, det husker
jeg godt. Moritz spilte seg ned til 32
mens Hjelmis stod igjen med 191 før
siste pil. Da satte han trippel 7 og
stod igjen med 170. Moritz satte første pil utenfor, neste traff dobbel 16 men den falt ut, og siste pilen havnet
utenfor så det ble null i score. Hjelmis første pil traff trippel 20, andre
pil traff også trippel 20 og så kom rød
bull. Fantastisk! En opplevelse som
sitter, man får gåsehud når en ser slik
spill.
AH: Dette var NC-7 i 1986, ikke
1985. Hjelmis hadde også tidligere
satt 170 i parturnering sammen med
Børre Kristiansen (NC-6, 1984 i
Trondheim).

S

g så kom super-Robert, Robert
Wagner, og her ble scorene 100,
140, 180. Fantastisk! Jeg fikk ikke sett
9-pileren til Robert på Rolf s Pub
1.februar 2003, men jeg har sett ham
spille på det nivået. Husker da han
stod å trente på en sommercup i
Arendal, hvor han, med 36 i rest, satte dobbel 18 på skiva ved siden av.
Artisteri, spør du meg!

O

g så kom superjenta vår, Ramona, med 9-piler 24. januar 2016

O

under Elitecupen i Arendal. Igjen,
fantastisk! Å være den tredje dame i
verden som har klart dette er nesten
ikke til å tro. Norge har mange veldig
gode spillere, så vi har sikkert mye å
glede oss til. Jeg kan jo nevne noen
som, for eksempel, Robert Hansen,
Ronny Kasin, Rachna David m.fl. og
disse har jo faktisk startet sin karriere
i nettop D-50, noe som jeg er veldig
stolt av. Jeg må jo si at min 180 har
bleknet noe, selv om det den gang
var en prestasjon jeg var stolt over.
Sender med fire bilder som viser 50

års utvikling i norsk darts, og som
også viser fire ganger maksimum.
Med dette er 50 år med darts over
for min del. I september fyller jeg 80
år og har sikkert gått ut på dato, men
kommer nok til å følge med på hva
som skjer i darts-Norge og kanskje
titte innom på noen store turneringer
for å se dere live.
”Takk for meg”
Kjell Jørgensen

