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Utrolig men sant, det er kun 3 uker
igjen til Julaften. Mye har skjedd i
løpet av de knappe to månedene siden siste daRts så dagens lys, så vi
bestemte oss for å sende ut en kortere utgave til jul, hovedsakelig for å ivareta historikken. Året 2016 har
forsvunnet som dugg for solen, og har vært ramme for masse imponerende dartsaktiviteter, deriblant Nordic Cup med Norge som vertsland.
Damene ble nr. 1 sammenlagt, mens herrene endte på andre plass. GODT!
Rachna David har virkelig fått vist alle hvem som er beste dame i år,
noe hun bekreftet både da hun spilte seg til Norgesmestertittelen og til
slutt med sin seier i Norgescupen sammenlagt, både damesingle og damepar. Tom. Ramona Mostad Eriksen måtte bøye seg for Rachna i år.
Hun var ikke langt bak – men det var Rachna som vant.
«På herresiden var det flere som konkurrerte om de gjeveste plassene totalt. Kent Sivertsen gjorde det bra, alt tatt i betraktning, men to av hans
farligste konkurrenter, Atle Berger og Cor Dekker halte inn respektive 1.
plasser i single og i par sammenlagt i årets Norgescup. Vegar Elvevoll,
Ronny Kasin og Geir Alvheim var heller aldri langt unna de heller.
Juniorenes eventyr i år har vært
mange og de unge fortsetter å bevise at det å spille darts er tingen, både morsomt, sosialt og lærerikt. Dessverre er det litt få
medlemmer for øyeblikket pga.
flere som nylig har fylt 18 år og
som da må slutte seg til seniorklassen.
Norgesmester Iselin Hauen, årets
desidert mest spennende juniorspiller, vant bla. årets Denmark
Masters for juniorene. Resultatet
ble en «oversized» pokal samt billett til Winmau i England (se bilIselin Hauen
det). Ja, Iselin var glad!
I gutteklassen var det Håkon
Helling som ble Norgesmester 2016. Håkon har vært med i darts hele
sitt liv og seieren var velfortjent. Det var mye godt spill.
Vi i redaksjonen er utrolig takknemlig til alle dere som har vært så superflinke til å forsyne oss med stoff, bilder og ideer. Dessverre på den
andre siden er det flere klubber som avholder sine openturneringer
uten at vi hører noe som helst. Det er litt trist, særlig for spillerne kanskje? Noen få ord om helgen, gjerne med ett bilde, betyr mye.
Dette har tatt av. Det var aldri mening å skrive så mye- men nå gjenstår
det kun å ønske alle kjære Dartsvenner en riktig GOD JUL og et GODT
NYTT ÅR!
Vi ser frem til mye bra samarbeid og hyggelige treff i 2017.
RED. Medlemsbladet «daRts»
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Presidenten har ordet
Da er dartsåret 2016 i ferd med å gå
over i historien. I løpet av året som har
gått har det vært mange turneringer
rundt omkring i vårt langstrakte land. Klubber og
kretser har arrangert alt
fra lokale turneringer
med og uten ranking
poeng til NC turneringer. I tillegg til de
ulike NM -turneringene har vi også arrangert Nordic Cup hvor
de beste spillerne fra
Norden deltok. Det er
mange spillere som er aktiv og
reiser på mange turneringer. Andre er
fornøyd med å være med på noen få.
For å bli en god dartsspiller kreves det
masse øving. Å reise rundt omkring i
Norge er for de aller fleste en kostbar
opplevelse. Felles for spillerne er at de
er interessert i en sport som vi må
være ærlig å si ikke vises den aller
største oppmerksomheten utenfor vårt
eget forbund. Allikevel er medlemmene i NDF lidenskapelig og glødene
opptatt av den sporten som vi alle er så
fasinert av.
v og til blir man nødt
for å foreta noen
valg, noen ganger også
vanskelige valg. Vi er,
hvis vi sammenligner oss med andre
sportslige forbund
ganske liten. Medlemsmassen som utgjør NDF ligger godt
under 1000 personer. Mange er engasjerte og har forslag
og ideer til hvordan forbundet vårt
kan drives videre. Det synes jeg er
bra. Engasjementet rundt omkring i
klubber og kretser er et godt tegn på
at darten i gamlelandet skal leve videre. Jeg tror at vi før eller siden kommer til å stå overfor et veiskifte innen
darten. Da tenker jeg spesielt på hvordan vi arrangerer og ikke minst hvor vi
legger de største turneringene. Foran
oss ligger også et valg om å ta i bruk en
ny hjemmeside med mange nye muligheter og forbedringer. Jeg vil oppfordre

A

alle gode krefter til å sende inn forslag
til det kommende tinget i april. Innbydelsen til Forbundstinget er snart på
vei ut til klubbene. Diskuter
og gjør rede for forslagene,
og send de inn! Det er
tinget som er vårt høyeste organ og det er der
de aller viktigste valgene i Darts-Norge tas.
Vi må gjøre det attraktivt for den store massen samtidig som vi gjør
det interessant for de beste spillerne å melde seg på
flest mulig turneringer.
amona stod udiskutabelt for den
beste prestasjonen i år da hun satte
en 9-piller i en ordentlig match. Dette
er alle dartsspillere sin store drøm.
Alle som driver med darts vet hvor
ufattelig vanskelig det er å få til en 9piller. De fleste av oss har ikke vært i
nærheten av å få muligheten engang.
Landslaget vårt har spilt til mer enn
godkjent dette året. Fantastisk innsats i
Nordisk og landslaget høstet god erfaring i Nederland. Vi er kanskje ikke
så mange, men vi setter da virkelig spor etter oss. Flott å se at
våre juniorer også
setter farge på kartet.
Iselin vant DenmarkMasters og vi ønsker
henne lykke til videre som seniorspiller.

R

il de som frivillig
har valgt å gå inn
i våre ulike utvalg, komiteer og det øvrige styret vil jeg si tusen takk for godt utført
jobb. Noen skjær har vi nok gått på,
men håper og tror at vi skal finne
veien videre. Jeg vil også rette en spesiell takk til vår «gamle» sekretær Monica for mange gode råd og støtte.

T

Så gjenstår det bare å si farvel til det
gamle dartsåret og ønsker alle en fredelig jul og ett fantastisk nytt dartsår i
2017.
Frode
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RACHNA DAVID & HENRIK HALSVIK
VANT
SUPERCUPFINALEN
2016
Trist var det at det var Grimstad DC’s siste turnering før nedleggelse av klubben

God som hun er var Iselin hjelpesløs mot Rachna.

En bestemt Henrik slo Ronny 4-2 (13-8 leg)

et ble spilt Velkomstcup på fredagskveld , puljer først og så cup.
Vinneren ble Odd Jacobsen, Prommens Piler som slo Alf Terje Høyland
fra Grimstad DC.

En strålende dartshelg styrt
av Grimstad D.C med Siv
Midtbø ved roet, som mange
ganger tidligere. Leit å tenke
på at Grimstad DC er ute av
dansen, skriver Anne Hoff,
og det finnes sikkert mange
i darts Norge som kommer
til å savne klubben ,og ikke
minst personligheter som
Siv og deres nyeste stjerne
Ramona Mostad Eriksen!
(Se forklaring til slutt). Videre skriver Siv. . .

D

Det er fredag 14. oktober og det er
klart for årets siste supercup kvalifisering, 3 plasser i dameklassen og 6 plasser i herreklassen. Til kvalifisering
møter 5 herrer og 1 dame, så er alle
klare for lørdagens puljespill.

D

ørdag: Kl. er 9 og det er ennå stille
i lokalet. Jeg holder på med siste
forberedelsene til dagens spill, og i kiosken holder Nina Veraas på å smøre
mat til de som ønsker det når de kommer. Kaffen er også klar. Når alle er på
plass tar vi først gruppebilde og så
kommer klubbens leder Reidar Vedvik
Jr. med litt info, før Alf Terje Høyland
forklarer hvordan dagens spill skal
være og opprop av puljene.

L

et er 4 puljer i Herreklassen (1 X
6 og 3 X 7 spillere) og 2 puljer i
Dameklassen (1x4 og 1X5 spillere). 4
spillere fra hver pulje går videre til
søndagens cup. GAME ON!!
Dagens raskeste leg hadde Henrik
Halsvik på 12 piler og Rachna David

13 piler. Høyeste utgang hadde Kenneth Svardal med hele 170 poeng! I dameklassen hadde Lise Gro Finnestad
95 poeng.
Søndag: Så er det klart for cupspill for
de 16 beste herrer og 8 beste damer fra
lørdagens puljespill.
Damer kvartfinaler
Birgitte Juler/Åslaug Ekren 2-0 (3-2,
3-1); Iselin Hauen/Lisbeth Hauen 2-1
(1-3, 3-2, 3-0)Lise Gro Finnestad/Elisabeth Eidet 2-0 (3-0, 3-0);Willfrid Kasin/Rachna David 0-2,(1-3, 03)
DAMER semifinaler:
Birgitte Juler /Iselin Hauen 1-2 (0-3,
3-1, 2-4). Lise Gro Finnestad / Rachna
David, 0-2 (0-3, 1-3)
DAMER FINALEN:
Iselin & Rachna 0-3, (1-3, 0-3, 1-3)
Runde 1 herrer: 8-delsfinalen/16 spillere
Ronny Kasin/Rune Nordgaard 2-0 (3-
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1,3-1); Odd Jacobsen/Robin L. Eidet 21 (3-0,1-3,4-2); Marco Scharin/Roy Rustad 2-1 (3-0,1-3). Rune Størseth/ Kenneth Svardal 0-2 (0-3,1-3);Geir Alvheim/Roy Arne Albrigtsen 2-0 (3-2, 32); Stian Falck/Walter Lau 0-2 (1-3,23);Bjørn H. Rostad/Alf Terje Høyland
2-0 (3-1,3-1); Jerry Johansen/Henrik
Halsvik 0-2 (2-3,0-3
HERRER kvartfinaler:
Ronny Kasin/Odd Jacobsen 3-0 (3-0,
3-0, 3-0); Marco Scharin/Kenneth Svardal 3-2 (1-3, 3-2, 2-3, 3, 3-1, 3-0): Geir
Alvheim/Walter Lau 2-3 (3-0, 3-1, 3-0,
3-1, 3-1):Bjørn Helge Rostad/Henrik
Halsvik 0-3 (2-3, 1-3, 1-3).
HERRER semifinaler:
Walter Lau / Henrik Halsvik 0-3 (0-3,
0-3, 2-3) Ronny Kasin / Marco Scharin
3-1 (2-3, 3-2, 3-1, 3-2)
HERRER FINALEN: Ronny & Henrik 2-4, (1-3, 3-0, 1-3, 3-1, 0-3, 0-3)
Til slutt ble det Henrik & Rachna som
ble turneringens beste spillere, med
pilsnitt på henholdsvis 25.85 og 21.34.
Gratulerer begge to!
Da er det bare å takke alle deltakere
for en flott turnering, og å ønske alle
vel hjem.

Samtlige deltagere og arrangører samlet seg for å ta takk og farvel med Grimstad
DC. Trist at en så fin klubb må nedlegges på grunn av manglende spillelokale.
Og tusen takk til Nina Veraas for at du
nok en gang har passet på slik at vi har
fått i oss mat og drikke!
ette har vært en vanskelig artikkel
å skrive. Som sikkert de fleste har
fått med seg så var dette Grimstad
DC’s siste turnering. Vi står nå uten
lokaler og har ikke lykkes å finne nye
som passet til vårt bruk til en levelig
leiepris. Og med få medlemmer i klub-

D

ben så blir det for tungt å drive videre.
Så vi har valgt ålegge ned klubben.
Det finnes mange klubber i vår krets,
så de fleste av oss blir nok å se ved
ochie’n igjen, men da for en annen
klubb.
Så på vegne av Grimstad DC takker
jeg alle som har deltatt på våre arrangementer for mange gode minner.

Velfortjent seier til Rachna David og Robert Hansen under Klubben Open
Tidlig på søndags morgen samlet
35 damer og 65 herrer seg på
startstreken for å delta i Klubben
Open 2016. Turneringen er sponset av Hotellet og er like populært
hvert år! Alle vil sikkert retter en
takk til hotellet for innsatsen.
HERRER: Det var mange veldig velspilte kamper å følge meg hele formiddagen. Frode Ulveraker, Jostein Oldret, Atle Berger og Jacques Langston
tapte kvartfinalen for hhv Morten Bøe,
Tore Bøe, Bjørn Sjølstad og Robert
Hansen. Det ble Morten og Robert
som møtes i finalen. En spennende
kamp som kunne lett har gått den andre veien helt til siste pilen var kastet!
Spillerne tok hvert sitt leg inntil scoret
var 3-3. Og for en finale, med mange
spente tilskuere. Etter 24 piler hadde
Morten 48 i rest og Robert 32! «Robert
to throw first» – og JA! Pilen nr. 26 satt

og Robert var årets
Klubben Open mester! Robert leg var på
23, 17, 25 og 26 piler
mot Mortens sterke
rad på 18, 17, 16 piler. Roberts pilsnitt
var på 23.13 mens
den til Morten var
noe høyere på 24.78.
Det er slike kamper
som er elsket av publikum!
DAMER: Kvartfinalene ble vunnet av
Rachna David over Reidun Bakke /
ett 16 pilers leg notert for Rachna, ellers vant Lise Gro Finnestad, Cynthia
Munezero og Tamara Schuur over Inita Bite, Renate Larsen og Birgitte Juler. Det ble Rachna og Tamara som
ennå en gang havnet mot hverandre i

en finale. Rachna var suveren med
seier på 4-0, og leg på 23, 20, 23, 22
piler / pilsnitt 22.72. Alle vet Tamara
kan bedre enn dette!
Redaksjonen beklager at denne reportasjen ikke var på plass med N.M i siste
daRts.
Red.

Nr. 3/4/2016

6
• NORGES CUP •

NC-4
Lillehammer
1.-2.
okt. 2016
tekst: A. Hoff/
foto: Arkiv

GEIR ALVHEIM &
RACHNA DAVID
BEST!
To overbevisende finaler
med scorer på 5-1 / 5-0!

Geir Alvheim (Public Sotra) og
Rachna David (The Playerz)
vinner i single klassen

I likhet med 2015 gikk veien til Lillehammer til NC.4 2016. 46 herrer og 13
damer var med denne gangen og det
fortelles om mye bra spill. Finalene på
herrene 5-1 og damene 5-0 sier mye!
Dessverre er vi nødt til å holde nyhetene til ett minimum denne gangen.
Det ble spilt Velkomstcup på fredag
kveld med stor opp møte og mange optimistiske deltagere! Til slutt ble det
Yvonne Brustad / Andreas Rokstad
som vant finalen knapt 3-2 over Birgitte Juler / Gunnar Røine.

HERRESINGLE & PAR. SINGLE:
Her kunne det har BLITT skrevet mye
– men denne gangen må vi begrense
oss. To noteringer fra puljene: Cor
Dekker 13 pilers leg; Thomas Liom en
flott 160 utgang. I finalen mellom Geir
Alvheim / Stein Helling var Geir overlegen og gikk av med seier på 5-1 med
pilsnitt på 24.24 og leg på 17, 18, 21,
27, 19 piler. Det er tydelig han begynte
å bli trett i siste leg hvor han slo til
med leg på 19 piler. Robert Hansen
tapte den ene semifinale 2-4 for Geir
og Stein var stygg mot Helge Verket
som han slo 4-1.
Par: 18 par stilte til start og igjen var
det en god del bra spill. Første par på
papir er Terje Oseth og B. Berg. Kan
det være «god gamle Bjørn» tro? Dessverre lot de seg beseires av Henrik
Halsvik / Raymond Olsen i semifinalen. (Ingen resultater). Den andre semien ble vunnet av P. I. Nørstebøen /
B. Sveum over Cor Dekker / Larsen.
Det må fortelles at junioren fra

Rachna David og Tamara Schuur (The
Playerz) 1.og 2. pl single og vinner i par

Henrik Halsvik (The Playerz) og Raymond Olsen (Østfold Stål) vinner i par

Ø.Stål DC, Simon Ekeberg, kastet en
flott 130 utg. (kanskje ikke utgang på
130. Ikke helt sikker). I hvertfall kastet
han 130!

DAMESINGLE & PAR SINGLE:
Notert Rachna David 14 og 17 piler;
Tamara Schuur, 17 piler: Utganger:
Erika Hansen 106p.; Cynthia Munezero 118p. Det ble spilt puljer og alle
sammen gikk videre. Finalen mot Tamara vant Rachna, overlegent, 5-0
med pilsnitt på 20.52 og leg på
21,22,23,24,32 piler. Desidert ikke en
topp dag v/ ochie’n for hverken Rachna eller Tamara. Ikke en så spennende
kamp å følge med som er vanlig med
disse damene ved ochie’n! Ikke noe
opplysninger om videre plasseringer.
Par: I par spilte Rachna og Tamara
sammen og der gikk det bedre! De
vant damenes par oppgjør etter å ha
slått ut Yvonne Brustad / Gunn Kristi-

Geir Alvheim og Stein Helling (Strømsø)
1. og 2. p single herrer. «Finalen JA,
men Geir var for god for meg».
ansen i semifinalen. Sist nevnte vant
første runde over B. Hopaneng / Åse
O.Røssevoll. Den andre semifinalen
vant Tove Verket / Monica Martinsen
over Cynthia Munezero / Jorunn
Ekren. Kampen før tok de ut Erica
Hansen / M.A.Fjellås.
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NC-5

NC-6

Risør

Tromsø

.
okt. 2016
tekst: Nina
Verås

Ramona Mostad Eriksen
& Geir Alvheim til topps
Mye ros til Prommens
Piler etter et meget
vellykket arrangement!
Værgudene var atter engang med oss i
Risør. Fredagen kom der hele 34 spillere for å være med på velkomscupen.
Mye gøy spill som like over midnatt
ble vunnet av Daniel Ødlund og Bjørn
Berg. To fornøyde herrer gikk og la seg
til slutt.
Lørdag og vi er klare for singel.
DAMER: 15 damer møtte opp i dameklassen og det ble en god del meget
bra spill.

19.-20.
nov. 2016
tekst: A. Hoff

lene og videre til finalen. Geir Alvheim slo Raymond Olsen; Ronny Kasin slo Walter Lau; Vidar Andreas Nilsen vant over Atle Berger og siste
kvartfinalen vant Stig Jarle Knudsen
over Bjørn Helge Rostad. Videre til 4
fornøyde semifinalistene som endte
med at sendt Geir og Ronny til finalen
etter at Ronny hadde slått Stig Jarle og
Geir hadde slått Vidar Andreas.
Finalen gikk mellom Geir og Ronny.
Geir vant 5-4.
Dessverre ikke mer informasjon, men
det ble en kanon kamp.
Gratulerer dere også.
ørdag kveld var det duket for Ole’s
fantastiske skalldyrbord. Mye latter hele kvelden. Noen burde har hatt
regntøy på seg da enkelte knuste krabbe og hummerklør på eget vis! Når
alle var gode og mette var det tid for
live- musikk og mye gøy.
I løpet av kvelden ble Steinar Rosenberg utnevnt som æresmedlem i
Prommens Piler DC.
BRA!

L

Så er det søndag og par.
7 damepar & 18 herrepar møttes til
start. 100% frammøte ifølge påmeldingslisten. Imponerende!
Her vant Rachna og Tamara 4-0 over
Ramona og Lise Gro. Atter en 4-0
kamp i likhet med damesingle hvor
Ramona vant 4-0!
Finalen ble mellom Rachna og Ramona og hvor Ramona vant 4-0 over
Rachna med leg 21, 21, 24 og 18 piler.
Gratulerer!
HERRER: 43 spillere til start, og det
ble mye bra spill her også. Dessverre
har vi ikke fått tak i mange høydepunkter, men etter at spillingen var
ferdig kom det frem at Rune Nordgaard kastet dagens raskeste leg på 11
piler og Helge Rostad kastet dagens
høyeste utgang på 167 poeng. Flott
innsats av begge to! Litt fra kvartfina-

et ble en spennende double finalekamp mellom Mikael Lindstrøm / Ronny Kasin og Jan Martin Robertsen / Vidar Andreas Nilsen. Jan
Martin og Vidar Andreas satt siste
dobbel og dermed ble det seier til
dem. Synd vi ikke vet en gang finalescore!

D

Da vil Prommens piler gjerne takker
alle for ei fantastisk helg!
Velkommen tilbake til sommeren
2017 og Risør Open.
Nina Veraas

Vegar Elvevoll &
Veronica Simonsen
vinnere av årets
siste Norgescup!
Årets siste Norgescup, NC.6, foregikk
i Tromsø med Kelly’s Helter DC som
arrangør. Kun 21 herrer og 6 damer
påmeldte, men det ble mye moro og
en god del bra spill i løpet av helgen.
Resultatene gjorde ingen forandring
for årets Norgescupresultater og var
slik:
HERRER: 1) Vegar Elvevoll. Kelly’s
Helter 2) Reima Perunka, Strængsprætten. 3-4) Stein Jæger, Strængsprætten & Terje Oseth, Lillehammer.
5-8) Erik Olsen, Str. slått av Vegar;
Roy Arne Albrigtsen, W.Tell tapte for
Reima; Kjell Edvardsen for Stein og
Terje slo Geir Alvheim.
DAMER: 1) Veronica Simonsen, 2)
Karin Mikalsen og 3) Rita Elin BeckHauglid alle tre Kelly’s Helter, og nr. 4
Monica Martinsen fra Hadeland.
HERREPAR: Svein Arvid Nygård /
Terje Oseth slo Stein Jæger / Erik Olsen i finalen med Reima Perunka /
Ola Otterlei og Roy Arne Albrigtsen /
Ove Rom på delt 3. plass
Lars Georg Storsletten Storsletten kastet helgens raskeste leg i single på 14
piler og Svein Arvid og Terje raskeste
leg i par på 17 piler.
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TO ERFARENE SPILLERE SIKRET SEG 1. PLASSEN!

RACHNA DAVID & VEGAR ELVEVOLL!
5.-6. november ble årets
Pentathlon avviklet i Lillehammer, der 20 herrer og
10 damer møtes til finalen
av ett av årets mest populære oppgjør. Det må bemerkes at Lillehammer DC har
vært eksepsjonelt flink i år
til å ta hånd om diverse turneringer, noe som alle er
takknemlig for.

na alene med 16 poeng.

Racha og Vegar

Det var en fornøyd
gjeng som reiste hjem
om søndags ettermiddag. Ikke alle kan
vinne, men alle kan ha
det gøy, og fra omtale
høres det ut som det
var det de hadde!
Mange spilte bra til
tross for at de ikke ble
blant de første tre.

Rachna satte to nye norske rekorder i
1001. Rachna kastet 12 tons mot tidlige rekord på 10 tons. I tillegg brukte
hun kun 31 piler på 1001 mot tidligere
rekord på 34 piler. Vi gratulere!
Tekst: Anne Hoff
Foto: Rachna David
Litt om forskjellige
«games».
HERRER
Shanghai er det som
kanskje trekker mest
oppmerksomhet.
På
herresiden var det Kent
Sivertsen som gikk til
topps med 64p. Klokka
Rundt: Her var det Vegar
Elvevoll og Atle Berger
som delte 1. plass med 38
poeng. Half-it var Mikael
Lindstrøm alene om seier
med 321 score p. og 26
pent.p. 1001 fortsatte Mikael på toppen med13 p.
og sammen med Vegar
brukte de begge 30 piler. 2001 Vegar
Elvevoll var alene med 21 poeng, men
Morten Bøe kastet minst piler, 64 piler.
2x501 og ett nytt navn, Cor Dekke som
var alene med 19 poeng.
DAMER:
Shanghai: I «Funny Games» var Rachna suveren og vant alt. Shanghai delte
Rachna seieren med Tamara Schuur og
Erika Hansen. Alle tre hadde 29p.
Klokka Rundt: Rachna,30 p. Half-it Tamara. 280 score p. og Rachna 28 pent.p.
1001 Rachna 12 p. og 31 piler. 2001
Rachna 16p.og 83 poeng. 2x501 Rach-

Rachna,
Tamara,
Cynthia
g Kent –
Rachna o
.
kspertene
ie
shangha

Vegar,
Kent,
Atle
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Gammelt, men Godt Nytt fra mars 2016!

Vi følger Fiffi og Ronny Kasin, med flere,

på tur til Spania og Gibraltar
Vi er hjemme i gamlelandet igjen etter
en fantastisk tur til Spania og Gibraltar. Først startet vi med en uke i Torremolinos, og her ble det spilt på et fire
stjernes «all inclusive» hotell. Vi spilte
hver dag, først trukket double som var
oppvarmning før selve hovedturneringa, som besto av singel, dobbel og
trippelmiks. Med kun åtte skiver ble
det litt lang ventetid og lite plass, vi
spilte så og si i baren. Jeg fikk WO i 1.
kamp og dømte en kamp først kl.14.00
Etter det måtte jeg vente helt til 17.15
for å få spilt.
onny og Frode Røstad møttes dessverre i 16-delsfinalen. Det var en
sykt spennende kamp, der tonsa hagla
inn, og de spilte alle legga. I avgjørende leg missa Ronny på 11 piler og
Frode satte dobbelen på 15 piler. Dessverre tapte Frode neste kampen.

R

å jo si det var helt fantastisk.
Selv om vi ikke ble blant de aller
beste spilte vi BRA. I trippelmix ble
det tap i første kamp. Jeg hadde ikke
dobbelmakker med fra Norge men
fikk spille med en derifra. Vi klarte 5-

M

8.plass og vips var vi 50 euro rikere.
Gøy!
Så dro vi til Gibraltar
Og det må jeg få sagt, for en rotete turnering! Dette var en WDF turnering
der 1. premien kvalifiserte for tur til
Winmau både for damer og herrer.
Helt utrolig. Vi måtte melde oss på før
torsdag og turneringen foregikk først
på lørdag. Allikevel, når vi var kommet dit og alle hadde registrert seg, da
først foretok de trekningen. De trakk
tall ut av en kakeboks! Spillelokalet
var en gymsal på en skole, men heldigvis var det et uteområde. Solen skinte
tross alt.
Vel, så var vi i gang igjen. Frode havnet på 9.-16. plass og Ronny 17.-32.
også her.
dameklassen var det var kun 11 jenter med. Jeg vant første kamp 4-0
mot en danske. Veldig rart å må si score til dommeren selv… på spansk?
Hehe. Hun danske ble litt satt ut og
fikk en kamerat til å overta dømminga. Det gikk litt bedre med kastinga hennes etter det.

I

RACHNAS NYE SUKSESS
Rachna gjorde en meget bra figur da
hun var i Nederland i forbindelse
med Europe Cup tidligere i år.
Rachna spilte meget godt og ble
fulgt av TV pressefolk. De fortalte
at hennes kamp var virkelig noe å
legge merke til, og at de så på henne
som ett meget bra eksempel for «Ladies darts». I løpet av kampen var
pilsnittet hennes over 32, noe som
er utrolig godt i en damekamp.
Rachna selv skriver at hun syntes
«det var kult å bli benevnt som en
nordmann i internasjonalt sammenheng på TV».
I forbindelse med reportasjen ble
Rachna presentert for «Little Richard» eller «Little Ricky», med
egne navn av Richard Ashdown.
Paret fant tonen og hadde det veldig gøy den tiden de pratet sammen.
Bra innsats av Rachna som har
lenge hatt «sceneskrekk» med tanke
på finalespill o.l.

et var en sinnssykt støynivå. Det
gjorde meg ingenting, men min
andre kamp var imot hun som vant finalen til slutt. Det ble til slutt 4-3 til
henne. Jeg sto og hadde kastet en pil
da det plutselig løper en frem til dommeren og roper at dommeren har notert feil. (HeHe! Dommeren ba henne
f…k off!) Hele tiden snudde hun seg til
venninnen for å spør hva hun skulle
kaste på, for det klarte hun ikke å regne selv. Det var et leven uten like, men
jeg «får gjøre det beste ut av det» tenkte jeg, skriver Fiffi. Scoren ble 3-3 og
vi sto begge på dobbel 16 … men det
ble hun som satte den først.
Slik var mitt møte med Gibraltar…
He He… mye styr men en fin tur ble
det.

D
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• STAVANGER OPEN 2016 •

Catarina Østeng og Jan Erik Laberg til topps
Herrer singel 25 deltakere
Her var det 25 spillere som møtte
opp, og det ble bestemt at det skulle
spilles 501 best av 7 frem til kvartfinalene. Dette ble positivt mottatt av de
oppmøtte. Alle spillere gikk videre til
cup rundene. Semifinalene (best av 9)
var først Geir Alvheim mot Marco
Scharin, som endte 5-2 til Marco. Den
andre ble spilt mellom Jan Erik Laberg og Alf Terje Høyland, og her ble
det 5-4 til Jan Erik. Finalen (best av
11) ble da mellom Marco og Jan Erik,
og her viste det seg at Jan Erik var den
beste og han vant til slutt 6-4. Høyeste
utgang gikk til Steffen Hellem med
157 og raskeste leg var 13 piler for
Kenneth Svardal.
Damer singel 4 deltakere
Her ble det spilt pulje med alle videre,
dagens finale ble mellom Catharina
Østeng og Siv Midtbø, der Catharina
ble dagens vinner. Gratulerer. Høyeste utgang var 119 for Reidun Bakke,
mens raskeste leg var 19 piler for Siv
Midtbø.

Finalistene Jan Erik og Marco.

Beste dame Catharina Østeng.

Dobbel 10 par (9 herrepar,
1 damepar)
Det ble spilt i to puljer med 5 par der
4 gikk videre. Dameparet kom seg videre til cupen; godt jobba Reidun og
Siv. Dagens finale ble mellom Kenneth Svardal / Marco Scharin og Jan
Erik Laberg / Ken Robert Adolfsen.
Her var det gutta fra Kong Oscar som
vant 4-2.
Vandrepokalen herrer er nå oppe i kr.
3500, mens damens er på kr. 1500 etter årets turnering. 170-utgangspotten
gikk heller ikke i år, så da blir den
overført til 2017; da med kr. 2000 til
den først som setter 170utgang i Stavanger Open 2017.
Napp i vandrepokalen har:
2015 Kenneth Svardal – Stavanger
City og Marianne Log – Strand.
2016 Jan Erik Laberg – Kong Oscar og
Catharina Østeng – Stavanger City.
Årets sponsor var NSE GRUPPEN og
INSIDE STAVANGER. Takk for støtten i årets turnering.
Vi takker alle de oppmøtte for denne helgen, og så sees vi i november
2017 da vi kjører Stavanger Open på
lørdag og 3 Sverd Open på søndagen.

Jan Erik Laberg/Ken Robert Adolfsen med Kenneth Svardal og Marco Scharin på
2. plass.
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• JUNIORTREFF 4 •

ISELIN HAUEN & SIMON EKEBERG
Ikke lett å ha med å gjøre
En flott helg i Grua denne
gangen, der vi kun var 9
spillere. Ikke veldig mange,
men det hadde ikke noe å si
for verken kvaliteten på
spillingen eller det sosiale i
helga. Jeg må allikevel si at
jeg syns det er synd at det
er juniorspillere rundt om i
landet som ikke blir med på
treffa våre. Vi har fire treff
og ett Norgesmesterskap i
løpet av året, og det hadde
vært så bra om flere spillere
kunne møte. Det er litt alvor i spillingen, og mye sosialt utenom. Greie juniorer
er det der også , så det er
vel verdt å ta turen. Kanskje
vi ser flere på treff 1 i 2017?
Det hadde vært koselig.

Iselin, Simon og Adrian.

Ole Christian
og Simon.

Fredagen var det en del sosialt, samt
Mikke-Mus turnering med innledende
runder. Cupen for denne ble avsluttet
lørdag kveld, med Simon som vinner.
Lørdag var alvorspillingen i gang, med
dobbel puljespill og cup først. Det var
dessverre bare fire par med, så alle
gikk videre fra pulja til semifinalene.
Simon / Markus slo ut Fredrik/Viljar i
den ene kampen, og Iselin/Adrian slo
Ole Christian/Benjamin ut i den andre
kampen. Det ble til slutt Simon/Markus som vant dobbel denne formiddagen.
singel startet vi med 9 spillere, der
det var fem i den ene og fire i den
andre puljen. Mye bra spill var det
også her. I semifinalene var det Simon
mot Iselin og Ole Christian mot Markus, og mye bra spill. Det ble Simon og
Ole Christian i finalen, og Simon gikk
ut med seier også her.

I

elv om det var få spillere er det god
kvalitet på mye av spillingen til juniorene våre.

S

Simon/Markus hadde en fin 18 piler i
dobbel, Simon 20 piler i singel, Ole
Christian fikk en 109 utgang, Iselin
116 utgang og Iselin, Simon og Ole
Christian satte hver sin 180.
Lørdagskvelden var det 7 ungdommer
igjen i lokalet. (2 hadde reist hjem). De
kosa seg med litt dart, brettspill, kortspill, litt dart på PC, musikk quiz og av
det jeg fikk med meg, hadde de en
ganske så bra kveld.
ysjcup ble også spilt med
voksen/junior dobbel. Her ble det
Simon/Inge som vant finalen over Ole
Christian/Lisbeth.

P

Mye god mat ble servert oss
fra Roar og Tone og vi hadde det helt
toppers på Grua denne helgen. Takk
til alle som var med å gjøre denne turneringen så flott! Både dere som arrangerte og holdt lokaler for oss, og dere
alltid supre ungdommer. Aldri noen
problemer, bare hyggelige ungdom å
være med.
Takk for en flott helg! Håper jeg ser
dere alle igjen på treff 1.
Lisbeth
junioransvarlig

OSRM digitaltrykk
ønsker alle lesere
av daRts
God Jul &
Godt Nytt År!
… og skulle du ha behov for hjelp når du skal lage et visittkort, en
plakat, et program osv, må du gjerne ta en telefon til oss på
40 17 44 73. Vi hjelper deg så gjerne, nesten gratis + moms!

