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LEDER
Hei alle sammen!
Velkommen til
«daRts» 1 / 2017. 
Alle er på plass
igjen, samt mange
ukjente navn fra
forskjellige plasser
rundt omkring i
landet. Mange
spennende turne-
ringer er allerede
ferdig avviklet og er på vei inn i «daRts». Det starter med Elite Cup
og slutter med NM Single / Lag

Fra vårt synspunkt virker det som om det er blitt mange flere ambi-
siøse vesenet som ligger like bak eliten, og som snart er i stand til å
kunne «velte» noen av våre beste. Disse kjemper om plassene 1 – 4.
Spennende å se! Jo tøffere motstand, desto mere moro! I alle fall for
tilskuerne.

Juniorene våre har så vidt kommet i gang med ferdigspilt Juniortreff
1/2017. Det er trist å høre fra junioransvarlige Lisbeth Hauen at det
er sørgelig få juniorer ved oche’n for tiden. Lisbeth har gjort en
glimrende jobb for juniorene over lengere tid. Det er vanskelig å re-
krutere og det er opp til alle oss andre å prøve å oppspore familier
med unge gutter og jenter som vil kose seg med darts. Det viktigste
er å kunne bevise at barna er trygge, f.eks om de reise til en Treff.
Forståelig at foreldre lurer!

Hvordan er det med medlemsbladet «daRts» om dagen? Ja! Så lenge
det finnes nok medlemmer som bry seg, satser vi ett år til. Per-Mor-
ten Halvorsen på trykkeriet er fortsatt med etter 21 år! 

Det hadde vært nyttig å få flere tilbakemeldinger og innspill. Vi får
vurdere saken og kommer med en ide. Kanskje akkurat du, har en
idé? Mange er blitt flinke og oppmerksomme når det gjelder stoff til
bladet. Det er vi utrolig takknemlig for. Takk! Etter vår oppfatning
er det alt for mange som ikke gir livstegn fra seg etter en turnering.
Skal så lite til. Især bilder som er veldig populært!

Siden overnevnte ble skrevet, har det skjedd to store begivenheter. NM.
Single & Lag. Det var en glede å bli med på «NM-helgen» og vi gratule-
rer alle nye Norgesmestere! Likedan har det vært holdt Forbundsting
2017. Vi ønsker det nye styret lykke til med styringen!

Da står det kun igjen å ønske alle sammen en GOD PÅSKE! 

GOD DARTS
RED.

Forsidefotos: 
Anne Hoff

«Jeg blir alltid tatt godt i mot av spillere i hele Norge, noe
jeg setter stor pris på. Takk alle sammen.»
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Hei!
Da er vi gått i gang med dartså-

ret og flere turneringer er
lagt bak oss allerede.
NM-helgen i Tønsberg
er allerede historie.
For mange spillere
er dette turnering-
en over alle turne-
ringer her til lands.
Jeg benytter anled-
ningen til å gratulere
alle Norgesmestere.
Litt sørgelig er det at det
ikke har vært noen klubber eller
kretser som har vært villig til å
stille opp som teknisk arrangør.
Uka etter var det også et viktig

møte på Gardermoen hvor årets
forbundsting ble avholdt for 35.
gang. 
Av og til er det nødvendig med

en liten tenkepause for å tenke
igjennom hvilken retning man
skal bevege seg videre i. På de so-
siale mediene ser man at mening-
ene er mange når det handler om
hvilken retning darten i Norge
skal ta. Mange har meninger om
mangt. Det er bra! Etter innlegg
og meningsytringer på Facebook
hadde man vel egentlig forventet
flere forslag inn til det kommende
tinget.  Jeg tror tiden er kommet
for å tenke nytt, spørsmålet blir
hvor mye og hvor raskt man skal
våge å endre på en gang.

Rundt omkring i landet duk-
ker det fortsatt opp nye klubber
som velger å slutte seg til Nor-
ges Darts Forbund. Litt sårt er
det å se at antall juniorer har gått
tilbake, spesielt på jentesiden. I år
ser det ut som om vi ikke stiller
juniorlag på de store utenlandske
turneringene. Det bør være en be-
kymring for oss alle at vi ikke kla-
rer å rekruttere nye unge spillere.
Her må vi ta ekstra tak slik at vi
kan snu denne negative trenden.

Torremolinos darts festival har
vært en turnering som har vart i

mange år. Dette året var det
flere norske spillere som
fant veien til ei meget
trivelig uke med mye
darts og moro. Spil-
linga ble veldig vari-
ert for de flest, men
det ble høstet mye
erfaring og nye be-
kjentskaper ble stiftet.

Midt oppi alle spillinga
fikk den norske delagasjo-

nen et selebert besøk fra en av de
gamle kjempene. Rudolf Larsen
fulgte nøye med på de norske
spillerne og hadde en og annen
historie på lur mellom slagene.
Måtte love å overbringe en hilsen
tilbake og spesielt til Anne Hoff.

Sandefjord Dartklubb er en klubb
som har vært med lenge. Klubben
har bemerket seg med mange
gode spillere opp gjennom årene.
Ingen nevnt og ingen glemt. Jeg
vil likevel trekke frem vår dyktige
kasserer gjennom mange år, Anita
Castro, som har vært med å styrt
både klubb og forbund i en årrek-
ke. Derfor er det ekstra hyggelig å
kunne gratulere Sandefjord DC
med 30 års jubileum i år. Det er
arbeidet som gjøres rundt om i
klubbene som er med på å drive
denne organisasjonen videre. I lø-
pet av 30 år er det kastet mange
håpefulle piler mot både tripler
og dobler. Sannelig ikke godt å si
hvor mange mil som er gått
mellom oche og skiva i løpet av
alle disse årene.

Frode

Presidenten har ordetSTYRET
President:
Frode Røstad
Frydenlund
9050 Storsteinnes
Mobil: 47 82 74 08
forde@darts.no

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

Sekretær
Marianne Halvorsen
Sandakerveien 6A
3736 Skien
Mob: 45 43 92 03
marianne@darts.no

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

Styremedlem:
Ronny Kasin
Dronningensgate 40C
4608 Kristiansand S
Mobil: 41 37 41 31
ronny@darts.no

VARAMEDLEM:
Pål Samueljord
Samueljord
9350 Sjøvegen
mobil: 97 04 96 63
paal@darts.no

VARAMEDLEM:
Helge Talstad Koppang

Sende mail til hele styret:
styret@darts.no

Vis hensyn for 
hverandre!

Husk 
«FAIR PLAY»!
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THOR HELMER JOHANSEN
NORGESMESTER 1996 • NORGESMESTER 2017

RAMONA MOSTAD ERIKSEN
NORGESMESTER FOR ALLER FØRSTE GANG

Tekst/Bilder: Anne Hoff 

En anelse av vår i luf-
ten og veien førte til
Tønsberg og Klubben Hotel,
hvor det skulle kjempes om
årets NM Single og Lag. Det-
te er alltid en spennende
dartsopplevelse. I år fantes
det flere gode kandidater på
herresiden, og dermed var
det kanskje en enda større
bragd av Thor Helmer Jo-
hansen, fra den «gamle gar-
den», som spilte meget godt
og avsluttet dagen som årets
Norgesmester. At Ramona
Mostad Eriksen ble årets
Norgesmester var ikke så
overraskende for de fleste,
til tross for en motstander

som Rachna David som så
gjerne ville forsvaret tittelen
fra 2016. Hotellet var like
hyggelig som vanlig og betje-
ningen ønsket Norges dar-
tere velkommen nok en
gang.

Den vanlige kveldscupen ble spilt på
fredag kveld med hele 38 par! De som
styrer kvelden har en tøff jobb å få av-
viklet spillingen tidsnok for å også får
litt søvn! Dessverre mangler vi både
resultater og høydepunkter, men vi vet
at Odd Jacobsen / P. Reima vant fina-
len over Egil Andre Ovesen / Jørgen
Leine. Grattis!

HERRER SINGLE, 132 DELT.

Tidlig søndag morgen var tiden
inne for å kjempe om å få sitt navn

på årets pokal og tittelen Norgesmes-
ter. Det var mye meget bra spill og
noen mindre kjente navn som kom seg
langt oppover på resultatlistene. Dess-
verre er det tynt med detaljer her også,
men en god prestasjon ble i allfall no-
tert. Grattis til Kenneth Bråteng, Nam-
sos DC, med 167 utgang. Det ble sann-
synligvis dagens høyeste utgang siden
vi ikke har hørt om noen på 170. Stig
Jarle Knudsen er ikke vant til å bli slått
ut så tidlig som blant de siste 128, men
det sørget Jon- Erik Granjord, PrP, for i
år. 

Hos mange var Cor Dekker stor favo-
ritt tatt i betraktning hans suksess i
2016. Men Thor Helmer Johansen vil-
le det annerledes og sørget for at Cor
koikke kom lengre enn til 16-dels fina-
len. 

«Er det slik den ser ut»,
sier Thor Helmer til 
nybakt Norgesmester
Ramona. 

Runners up Kent Sivertsen
og Rachna David.
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Thor Helmer slo deretter både Frode
Ulveraker og Jan Erik Laberg, før Mor-
ten Bøe også måtte se seg slått i semi-
en. Morten var «over the moon» med
semifinaleplassen. 

Det må også nevnes at fjorårets
mester, Robert Wagner, tapte puljefi-
nalen for Torbjørn Eriksen fra Øst-
Finnmark. Bra gjort. En annen kandi-
dat var Christian «Josse» Christiansen
som ble overmannet i 16-dels finalen
av Kenneth Bråteng. Det var i denne
kampen Kenneth presterte sin 167-ut-
gang. Det finnes mange små ting å
skrive om, men plassen tilsier at man
må si stopp et sted.

Litt fra sluttspillet: Jan Erik Laberg
tapte kvarten for Thor Helmer Jo-

hansen; Kent Sivertsen stanset Henrik
Halsvik; Walter Olav Lau tapte for
Morten Bøe og Torbjørn Eriksen tapte
for Kenneth Svardal. Semifinalen

mellom Kenneth Svardal og Kent Si-
vertsen ble kanskje noe overraskende
en klar seier til Kent. Kenneth tok før-
ste leg på 23 piler, men da var det slutt
for hans vedkommende. Kent forsynte
seg med de legene han trengte og vant
dermed 5-1 etter leg på 17, 19, 20, 20,
19 piler og pilsnitt på 25,00. Snittet til
Kenneth var 22,00. Han spilte slett
ikke dårlig han heller, men Kent var
het «gira». 

Isemifinalen mellom Morten Bøe og
Thor Helmer var det Morten som

åpnet best med 140, 100, 60, 100 og
vant første leg. Etter at Thor Helmer
utlignet, vant Morten også 3. leg, men
da våknet Thor Helmer. Norgesmester

skulle han bli. Han sikret seg de reste-
rende legene, det siste på 15 piler med
125 utgang. 

Kun finalen igjen, mellom en av
Norges nåtidens beste spillere,

Kent Sivertsen og 90-årenes stjerne
Thor Helmer Johansen. Kampen er i
gang og Kent leder 2-1, men Thor Hel-
mer finner seg ikke i det, noe han po-
engterte ved å hale inn 4. leg på rap-
pen. Den første på 13 piler. Det så dår-
lig ut for Kent, men han øynet sjansen
til å  ta igjen Thor Helmer og smalt til
med ett 14 pilers leg! Snakk om spen-
ning… og bra spill! 

Thor Helmer sikret seg kampens
siste og lengste leg på 22 piler, og Kent

bommet 2 ganger på 24 piler. 
Høyeste pilsnitt Thor Helmer på

26.26 / Kent 25.08. 
Leg for Thor Helmer 18, 13, 15, 19,

18, 22 piler / Kent 18, 19, 14 piler. 
En spennende kamp som blir hus-

ket lenge.

En kjempeinnsats av Thor Helmer å
komme tilbake i toppen blant alle våre
yngre stjerner, og å reise hjem som
Norgesmester 2017. Siste gang var så
lenge siden som tilbake i 1996. Vi bøy-
er oss for deg, Thor Helmer.

DAMESINGLE, 41 DELT.

Oppmøtet var på hele 41 damer. Hvem
var det som prøvde å påstå at «dame -
darts» var på vei ut? Nei, så mange
gode damespillere skal vi lete lenge et-
ter. 

Kvartfinalistene var Marta Marie Krol,
som tapte for Ramona Mostad Erik-
sen; Tove Verket, som tapte for Rachna
David; Jorunn Næss Ekren som tapte
for Tamara Schuur og til sist Vibeke
Solvik, som tapte for Monica Martin-
sen. 

Monica møtte Rachna i den ene semi-
en, der hun tapte 2-4. Rachnas 4 leg
var på 29, 18, 25, 22 piler og pilsnitt på
20 poeng. Ikke hennes aller beste
kamp, men man kan blir sliten etter
hvert. Monicas to leg var på 39 og 29
piler, og et pilsnitt på 15,08. 

Semifinalen mellom Ramona og Ta-
mara var derimot en gnistrende kamp

Lofoten Dartsklubb

Glade semifinalister fra Larvik! 

Velkommen sørover, hilsen sørnorske dartere!
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Så glad er vi, så glad er vi!
Ett helt år fremover som regjerende Norgesmestere!

Og så litt om noe som bestandig er like
spennende – NM LAG. Der kunne det
vært mye å skrive om, men vi går inn
på kvartfinalene. 

Det ble veldig mye bra spill i løpet av
det 4. manns lagspill. The Playerz med
Henrik Halsvik, Alexe Dan, Rachna
David og Narve Plassen hadde mye
godt spill bak seg da de møtte Stræng-
sprætten (Torstein Reiten, Frode Rø-
stad, Lars Georg Storsletten og Stein

Jæger) i kvartfinalen som de vant 9-6.
Lillehammers Robert Wagner, Bjørn
Sjølstad, Jacques Langston og Stig Jarle
Knudsen slo Langevåg 9-3, mens San-
defjord slo Yorker 9-7. I den siste kam-
pen vant Østfold Stål 9-3 over Public
Sotra. 

Spenningen var stor før semifinalene.
The Playerz møtte Østfold Stål og etter
en hard kamp, der Østfold Stål truet
motstanderen hele veien, var det The

Playerz som stakk av med seieren 9-7.
Lillehammer slo også Sandefjord med
samme sifre, slik at The Playerz og Lil-
lehammer møttes i finalen. Kampen
kunne gått begge veier, men The Play-
erz fikk tidlig initiativet og sikret seie-
ren med sifrene 9-6 til slutt.
Det var en velspilt og meget livlig

kamp. Sikkert er det iallfall at The
Playerz løftet pokalen som Norgesmes-
ter Klubblag 2017. Gratulerer!

THE PLAYERZ & WILLHELM TELL
KLUBBLAG DAMELAG

som Ramona vant 4-3. Ramona kastet
leg på 23, 25, 19, 24 piler og hadde et
pilsnitt på 22,80. Tamara imponerte
med ett 13 pilers leg; score 66, 180,
125, 110, og en pil på dobbel 10.
Congratulations! Snittet var på 21,50
og leg på 13, 23, 23. 

Og så til finalen, der Ramona hadde
kontroll helt fra starten av, og spil-

te en glimrende kamp. Rachna var ty-
delig ikke i form og tapte kampen 2-5.

Ramona spilte kanskje en av sine beste
kamper med leg på 17, 19, 17, 17, 19
piler og et pilsnitt på 26,00. Rachna
gjorde ett tappert forsøk og tok to leg
på rappen da hun lå under 0-4. Tøft.
Rachnas leg var på 27 og 20 piler og
snitt på 22,50.

Da står det bare igjen å takke alle
dartsvenner og NDF-styret for en

kjempefin helg fullt av mange spen-
nende overraskelser underveis. Årets

første NM er over og mange spen-
nende turneringer venter nå fram til
september da NM damepar, herrepar,
parmix, trippelmix samt Klubben Open
– alltid et spenningsmoment – går av
stabelen igjen på Hotel Klubben i
Tønsberg.
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Helgen 28-29. januar var re-
servert for årets Elitecup
som ble spilt i Arendal DCs
spillelokaler. Turneringen
ble spilt for første gang i
1983, og per i dag er den
blitt til en «klassiker». Tur-
neringen gjennomføres med
24 herrer og 12 damer, og
av disse er 20 herrer og 10
damer invitert, mens det
spilles en kvalifisering fre-
dag om de ledige plassene.
Det er derfor full spenning-
en allerede fra fredag kveld.

Tekst: Anne Hoff
Foto: Lillian & Vidar Tønnessen

Øyvind Jørgensen orienterer om årets
kvalifisering som ble avviklet på fre-
dag. 
Elitecupen startet med kvalik for 4 her-
rer og 3 damer. Det ble en ekstra plass
til damene i år, siden Rachna David
måtte trekke seg på kort varsel pga. job-
ben. Det stilte 7 herrer og 1 dame. Plas-
seringene ble som følger: 1. Odd Jacob-
sen, Prommens Piler, 2. Roy Rustad,
TTA, 3. Bjørn Arne Kristiansen, Aren-
dal, 4.Stein Ivan Gorseth, Prommens Pi-
ler. 5 -7. Erik Martinsen og Eivind Karl-
sen, begge Arendal, samt Håkon Hel-
ling, Golden Lion.

Det var kun Anita Kartveit fra Arendal
DC som stilte på damesiden. Det ble
derfor kun 5 damer i hver pulje på lør-
dagen. Etter mye godt spill i puljene på
lørdag, så gjorde spillerne nøyaktig det
de hadde lyst til. Noen reiste hjem, noen
gikk ut og spiste, spilte shuffleboard og
mange samlet seg hjemme hos Bjørn
Arne Kristiansen. 

HERRER

Elitecupen er en av de vanskeligste
turneringene å skrive om. Med Norges
20 beste herrer og 10 beste damer er
det umulig å følge med alle til tross for
mye virkelig bra spill. Kvartfinalene

gikk slik: Morten Bøe, S.fj, tapte 0-2
(1-3,1-3) for Robert Wagner LH, Ronny
Kasin, Vic, tapte for Jacques Langston,
LH, 1-2 (3-1, 2-3, 0-3), Henrik Halsvik,
PLz, slo Jostein Oldret, VIC, 2-0, (3-1,
3-0) og siste kamp var Kenneth Svar-
dal, SC, som vant 2-1 (3-0, 0-3, 5-3 i
tie-break) over Walter Olav Lau, W.T.
Spennende!

Den ene semifinalen mellom Ro-
bert og Henrik gikk kun Roberts

vei og han vant 2-0 (3-0, 3-1) med ett
19-pilers leg og 22,91 i pilsnitt. Henrik
kjempet likevel godt. I det eneste leget
han vant greide han å sette 2 x 180, og
han hadde pilsnitt på 22,75. I semifi-
nalen mellom Jacques og Kenneth var
det Jacques som trakk det lengste strå-
et og kvalifiserte seg for finalen.

Finalen mellom Robert og Jacques
sluttet 3-0 (3-2, 3-1, 3-1) til Robert

og var kanskje litt lite spennende for
tilskuerne. Robert var i kjempeform og
kastet bl.a. 5x180, hadde ett 17 pilers
leg, 107 utgang og 25,87 i snitt.  Jac-
ques kjempet og spilte godt – men Ro-
bert hadde en skikkelig god dag. Jac-
ques tok til sammen 4 leg, det raskeste
på 19 piler. Han hadde 1x180 og pil-
snitt på 24,61. Jammen bra tatt i be-
traktning han fikk kun 4 leg.  Han må
har presset Robert grundig underveis.
Kampen var nok jevnere enn det man
kunne forvente ut fra statistikken. 

DAMER

På damesiden var spenningen like in-
tens som for «gutta». Ville Ramona
Mostad Eriksen, Wilhelm Tell, greier å
forsvare sin førsteplass fra i fjor, gjer-
ne med et 9-pilers leg også i år.  Men
nei, etter mye bra spill ble det Tamara
Schuur, Plz, som overmannet Ramona

Robert Wagner & Tamara Schuur
Årets «Elite-herre» og «Elite-dame»

Glade vinnere Robert og Tamara sammen med runners up Ramona
og Jacques.
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i finalen med sluttresultatet 3-1 i sett:
(3-2, 3-0, 1-3, 3-1). Ramona greide ikke
helt å følge med en heltent Tamara.
Sistnevnte hadde 1x180, ett 15-pilers
leg og 23,66 i snitt i finalen. Ramona
kastet 49-utgang, 1x180, ett 16 pilers
leg og en tanke høyere snitt på 24,43. I
en tidligere kamp mot Karin Mikalsen
oppnådde Tamara damenes beste pil-

snitt på 28,90. Tamara spilte bra hele
veien, selv om pilsnittet varierte fra
første kamp på 17,18 opp til 28,90. 

Isemifinalene var det Monica Martin-
sen som tapte 0-2 (0-3, 0-3) for Tama-

ra og Jorunn Næss Ekren som tapte 0-
2 (1-3, 0-3) for Ramona. Iselin Hauen,
X’n, Anita Kartveit, AR, Tove Verket,

TTA, og Willfrid Kasin, Vic, måtte ta
farvel i kvartfinalen, takket være Ta-
mara, Ramona, Monica og Jorunn som
var fast bestemt for å komme seg vi-
dere. Det var mye fin kasting å følge
med i løpet av dagen og mange kunne
reise hjem stolte over sin innsats den-
ne helgen.

Til alle (Østlendinger?) som ikke vet
hvor Strand Dart Club holder til.

Etter å ha vært medlem av NDF siden
midten av 80-tallet er det med forun-
dring og skuffelse jeg ser at NDF har
tatt tak for å rasere bredden i norsk
dart.  Det begynte med at Strand DC
ikke fikk supercup-finalen vi hadde
søkt om. Vi ligger for langt fra flyplass
og tog � Betenkelig at dette ble brukt
som årsak til avslag FØR dette ble tatt
opp på forbundstinget???
Bare det går tog, så er det viss ikke

så nøye hvor lang tid det tar. For ek-
sempel så tar det lengre tid fra Gar-
dermoen til Sarpsborg enn det tar fra
Sola flyplass til Strand. Fra Sola står
flybussen klar 10 meter fra utgangen.
Denne går til endestasjon Fiskepiren i
Stavanger. Her er det 50 meter til Tau-
ferjen. På Tau står bussen 20 meter
fra ferjen, klar til å kjøre til Jørpeland.
Kjempevanskelig……… Og for de som
ikke liker fly, så går det tog til Sta-
vanger. Derfra tar det 10 minutter å gå
til Tauferjen….. Og om 2 år åpner ver-
dens lengste undersjøiske tunell (Ry-
fast) mellom  Stavanger og Strand.

Det er tydeligvis bare enkelte dart-
spillende østlendinger som synes at
det er langt til Strand kommune. Ek-
sempelvis kom  ca 300 000 turister i
2016 til Strand for å se preikestolen.
De fleste av disse kom med Tauferjen
og buss til preikestolhytta, med retur
samme dag. (Cruise-turister etc.)
Et annet eksempel er Norges stør-

ste golfklubb, Preikestolen Golf, med
3300 medlemmer fra hele landet.
Heller ikke disse er avskrekket av av-
standen mellom Sola flyplass og
Strand Kommune.
På 80-tallet, da jeg startet med

dart, var det samhold mellom alle
klubbene. Ingen som satt på haugen
og styrte alt i sin retning (Selv om

Tonhaugen  satt på toppen �). Vi reis-
te hele Norge, der hvor NCén ble ar-
rangert. Ville vi være med, så reiste
vi dit turneringen var. Jeg har selv
vært i Tromsø, Trondheim, Odda,
Bergen, Moi, Ålgård, Voll, Brevik og
mange flere steder. Jeg vil kalle den-
ne perioden for ”de gylne tider”.  Alle
fikk lov å arrangere og fikk sårt
trengte inntekter til klubbene sine.
Nå er det vi ”usentrale” som får de
største utgiftene. Altså, ikke får vi lov
å arrangere NCér lenger og har de
største utgiftene i forbindelse med
cupéne. Hvor sosialt er det?

Vi i Strand DC har alltid hatt for-
holdsvis mange medlemmer i NDF.
Pr i dag trur jeg det er 16 stk. Det vil
nok bli endring på dette nå tipper
jeg. Nærmere 0 i 2018?

Jeg kommer ikke til å være medlem
lenger i en forening som til de grader
forskjellsbehandler medlemsmassen.
Får vi bare lov å være med for å
sponse eliten i Dartsnorge? Hvilken
annen lag/forening/idrett  bestemmer
at NM/NC skal arrangeres nærmest
de som sitter i styre og stell? Eller er
høyt opp på rankingklista? Se på bue-
skyting. Terminliste: Klepp, Sande-

fjord, Revheim, Yrjar, Førde, Farsund
etc. Kanskje noe til etterfølgelse?

Så etter over 30 år som medlem.
Takk for meg.

Nedenfor finner Dere en oversikt
over avstander fra flyplasser til noen
utvalgte spillesteder. Synd at buss og
ferje ikke er gode nok transportmid-
ler for NDF. 

Dette er det første som møter alle
som kommer til Sola med fly

Dette bildet henger i velkomsthallen
på Sola.
Der regner de Preikestolen som en

del av Stavanger

Her er noen avstander.
Oppgitte tider med offentlig
transport (fra nærmeste flyplass)

Gardermoen – Østfold Stål DC
2 timer 1 minutt 
Sola flyplass – Strand DC
1 time 55 minutt
Gardermoen – Lillehammer DC
1 time 41 minutt
Bergen Lufthavn – Øvre Årdal DC
5 timer 43 minutt
Ålesund – Langevåg DC
1 time 36 minutt
Sola flyplass- Ålgård DC
1 time 32 minutt
Kjevik – Søgne DC
1 time 11 minutt
Kjevik – Prommens (Risør)
2 timer 46 minutt

Dette er IKKE skrevet på vegne av
klubben.

Mvh
Trond Johansen, Strand DC 
og avsides Jørpeland

• ROS & RIS • ROS & RIS • ROS & RIS •



COR DEKKER sikret
seg årets første NC

RAMONA MOSTAD
ERIKSEN beste dame, 
i år som i fjor!

COR – 1. plass i par
sammen med Thor 
Helmer Johansen

11. februar skulle årets før-
ste Norgescup skulle avvik-
les i Fredrikstad, med Øst-
fold Stål som vertsklubb. 68
herrer og 20 damer tok tu-
ren, tom. to som gikk med
«Øst Finnmark» på ryggen.
Kelly’s Helter fra Tromsø
var også representert fra
nord og det var også spillere
fra Kristiansand i sør. I 2016
var antall herrer 89 og da-
mer 26, så antall påmeldte
var redusert betydelig fra i
fjor. 

Fredag kveld ble det arrangert kvelds -
cup. Resultatene har vi desverre ikke
fått.

HERRESINGLE, 68 DELT

Mange av Norges beste spillere var til-
stede, men Norgesmester Robert Wag-
ner var savnet. Siden han ikke var på
plass kunne han ikke revansjere 2.
plassen fra i fjor, da vertsklubbens Atle
Berger gikk av med seieren etter en
kjempekamp i finalen. Det ble Jacques
Langston, som hindret Atle fra å for-
svare fjorårets seier da han tapte for
Jacques i 8.delsfinalen. Etter en spen-
nende finale mellom Cor Dekker, YO,

og Henrik Halsvik, PLZ, ble det Cor
som havnet øverst på resultatlisten
med Henrik på plassen bak. Bjørn
Kåre Munkvold, YO, og Bjørn Helge
Rostad, Pr.P, tapte semifinalene for
Cor og Henrik. Kvartfinalene vant Cor,
Henrik, Bjørn Kåre og Bjørn Helge
over hhv. Børre Borgan, STR, Jacques
Langston, LH, Mikael Lindstrøm, ØS,
og Frode Ulveraker, NØ. Det sies at
det var mye bra spill, men dessverre
savner vi noen tilbakemeldinger. Det
måtte har vært flere spennende kam-
per i løpet av 16-delsfinalen, der navn
som f.eks. Thor Helmer Johansen, YO,
Ronny Kasin, Vic, og Robert Hansen,
LV, ble utslått.

Juniornorgesmester 2016, Håkon
Helling, G.L, ble slått ut tidlig men

allikevel stod han for dagens raskeste
leg på 14 piler. Frode Ulveraker, NØ,
kastet dagens høyeste utgang på 132
poeng. Bra spilt av begge to.

DAMESINGLE, 20 DELT.

Som en reprise fra 2016 gikk Ramona
Mostad Eriksen, WT, til topps i dame-
single, etter en spennende finale mot
Rachna David, PLZ. Tamara Schuur,
også PLZ, og Mona Liom, DK, tapte se-
mifinalene mot hhv. Rachna og Ramo-

na. Da kvartfinalene var ferdigspilt
var det Erika Hansen, LV, Birgitte Ju-
ler, ME, Lisbeth Hauen, X�n, og Catha-
rina Østeng, SC, som måtte se seg slått
av hhv. Ramona, Rachna, Tamara og
Mona. Rachna kastet dagens raskeste
leg, like bra som Håkon Helling i her-
reklassen. Høyeste utgang ble kastet
av Iselin Hauen med 119 poeng.

HERREDOUBLE, 26 PAR 

Til tross for en morsom men slitsom
lørdag «Mikaelkveld» for noen, møttes
52 ivrige sjeler til parturnering på søn-
dag. Tilstedeværende forteller om mye
godt spill og mange morsomme kam-
per. Cor Dekker, sammen med Thor
Helmer Johansen, YO, fortsatte å sam-
le på førsteplassene da paret slo Hen-
rik Halsvik/Rune David i finalen. At-
ter en andreplass for Henrik. Kvartfi-
nalene utviklet seg slik: Bjørn Sjøl-
stad/Kenneth Bråteng, Geir Alvheim/
Mikael Lindstrøm, Håkon Helling/Roy
Rustad og Vegar Elvevoll/Jacques
Langston tapte for hhv. Cor/Thor Hel-
mer, Henrik/Rune, Robert Hansen /
Christian Johansen og Morten Bøe /
Frode Ulveraker. Ingen detaljer er no-
tert fra finalespillet, utenom at Cor, i
tillegg til to førsteplasser, toppet det
hele med en 170-utgang for match i fi-
nalen. Grattis Cor!

DAMEDOUBLE, 8 PAR.

Ingen overraskelse at Rachna David/
Tamara Schuur, PLZ, vant damedou-
ble. Andreplassen gikk til Iselin Hauen
/ Ramona Mostad Eriksen. Det var
ikke så mye mer å skrive om annet
enn at Jorunn Næss Ekren / Cynthia
Munezero og Inita Bite/Therese Mar-
tinsen havnet på delt tredje plass.
Rachna / Tamara hadde ett 15 pilers
leg og Rachna 114 utgang.
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NC-1
Fredrikstad

11.-12..
febr. 2017

tekst: Anne
Hoff. bilder: arkiv.

Odin Dekker tar seg en blund under
NM. Det passet pappa Cor perfekt.

Godt med
en hvil!



FRANK ULSETH &
JORUNN NÆSS
EKREN EROBRET DE
GJEVESTE PLASSENE

Atter en gang var det Ålgård
DC som hadde påtatt seg
ansvaret for en
norgescup, i dette
tilfellet NC-2
2017. Mange del-
takere dukket opp
for å prøve lykken
i årets andre nor-
gescup. Klubben
har fått ordnet ett
bra system på PC’-
en og alle nødven-
dige papirer kom-
mer ut av printe-
ren etter hvert.
Spillested var som

vanlig klubbens egne spille-
lokaler.
Om det ble spilt en vel-
komstcup på fredag kveld
har vi ikke kjennskap til. 

Det fantes noen ivrige spillere som var
flinke til å notere diverse bragder fra
det innledende puljespillet. Noe av det
som ble notert var: Svein Arne Hjel-
meland er «still going strong» med 2.
plass i puljen og med ett 15-pilers leg,
og Jerry Johansen hadde et leg på 14
piler. Noen høye utganger ble også no-
tert: Barrie Williamson, 133 poeng og
Svein Erik Log 116 poeng. Det var sik-
kert også mange flere godbiter. Walter
Olav Lau kom best ut av puljespillet
som puljevinner med kun ett tapt leg.
Deretter fulgte Henrik Halsvik med
legdifferanse 15-2 og Ronny Kasin med
15-3.

HERRER

32 herrespillere gikk videre til cupen,
og det var mange med store ambisjo-
ner som stod og trippet mens de ventet
sin tur. Dessverre mangler vi eksakte
kampresultater, men kvartfinalene end-
te som følger: Frank Ulset vant over
Eiler Egholm, Kenneth Svardal vant
over Svein Erik Log, Henrik Halsvik
tapte for Halgeir Vildalen og den siste
plassen i semifinalen gikk til Walter Olav
Lau etter seier over Rune Størseth.
I den ene semifinalen tok Frank Ul-

seth knekken på hjemmefavoritten
Kenneth Svardal. Walter Lau spilte det
han kunne mot Hallgeir i den andre
semifinalen og sikret seg den andre fi-
naleplassen. I finalen vet vi at Frank
ga alt han hadde og gikk av med seie-
ren etter å ha slått Walter 5-2. Vi gra-
tulerer! Vi skulle gjerne hatt flere opp-
lysninger om spillingen i finalen, semi-
finalene og aller helst også kvartfina-
lene. Det er mye bra spill som aldri
kommer til syne.

DAMER

I damesingle var det 10 deltakere som
stilte til start. Finalen ble en jevn affæ-
re mellom de to toppseedete Jorunn
Næss Ekren og Lise Gro Finnestad.
Det var Jorunn som til slutt sikret seg
seieren med 4-3

HERREPAR

32 ivrige sjeler var på plass på søndag
morgen, og det ble derfor spilt i fire
puljer med fire par i hver. Det ble Jan
Martin Robertsen / Walter Olav Lau
som havnet øverst på resultatlisten til
slutt, med Frank Ulseth / Steffen Hel-
lem på andreplass. Finaleparene slo
hhv. Håkon Helling / Henrik Halsvik
og Geir Håland / Odd Leif Naustdal i
semifinalene. Det ble notert et 14-pi-
lers leg for Frank / Steffen og en 127-
utgang for Jan Inge Arnesen.

DAMEPAR

Kun tre damelag møtes til parturne-
ringen. Det ble spilt alle mot alle i pul-
jen og semifinale for de to dårligste pa-
rene slik at alle fikk minst tre kamper.
Lise Gro Finnestad / Anne Karin Fin-
nestad ble nr. 1, Mette Dubland / Jo-
runn Næss Ekren nr. 2 og Marianne
Bjørkmann / Catharina Østeng havnet
på tredjeplassen. Turneringen var etter
alt å dømme hyggelig og avslappet.
Deltakerne virket fornøyde og vil

sikkert gjerne takke Ålgård DC for et
utmerket arrangement.
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NC-2
Fredrikstad

4.-5.
mars 2017

tekst: Anne
Hoff. bilder:

GOD PÅSKE!
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ASKIM: Smaalenenes Avis
møter Cor Decker og hans
lille familie hjemme i As-
kim. Decker, som opprinne-
lig er fra Nederland, slo seg
ned i Askim da han møtte
sin Yvonne for flere år si-
den. Sammen har ekteparet
sønnen Odin på to år. Og
rundt på gulvet tusler en li-
ten valp forvirret omkring.
Det er rolig og fredelig.

En stor kontrast til hva 28 år gamle
Decker opplevde for en uke siden. Da
sto han nemlig på hovedscenen under
VM i dart i tyske Frankfurt, i duell
med verdensstjerne Gary Anderson
fra Skottland. Bak duellantene sørget
flere tusen tilskuere for vanvittig
stemning. Og hjemme satt venner og
familie og fulgte alt direkte på Sky
Sports.

– Det var helt vilt
Decker smiler fra øre til øre når han

prater om VM-debuten. Det er tydelig
at opplevelsen har satt sine spor.

– Det var helt vilt. Det er det nær-
meste jeg kommer når jeg skal beskri-
ve det for folk. Et vanvittig show, og
stjerner over alt. Og så meg da, midt i
det hele. Det var ganske rart også, fak-
tisk, gliser den store mannen fra Neder -
land.

Decker, som fortsatt venter på sitt

norske statsborgerskap, representerte
det norske laget sammen med Robert
Wagner, som for øvrig har bodd i As-
kim tidligere. Sammen slo de Gibraltar
i første runde, før giganten Skottland
ventet i runde to. Der røk de ut etter at
både Wagner og Decker tapte sine
kamper. Men det betød lite.

– Det å bare være i VM var stort. Vi
bestemte oss for å nyte mesterskapet,
og vi hadde ikke noe mål om å vinne
mange kamper, forklarer Cor.

– Samtidig visste vi at det var mulig
å slå Gibraltar. De hadde én god og én,
hva skal man si, mindre god spiller,
legger 28-åringen til.

Kampen endte med klar seier, 5–2,
til Norge. Decker satte samtlige avgjø-
rende piler i kampen. «Impressive» og
«wow» var TV-kommentatorenes ord
om askimingens spill.

Presset verdensmester
I runde to møtte Norge altså sine over-

Nær sensasjon av Cor Decker

«Var du engstelig nå, eller?»
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menn. Men ikke uten å gi skottene
skikkelig kamp. Verdensmester Gary
Anderson måtte nemlig prestere helt
på topp for å slå ut den ukjente debu-
tanten Cor Decker.

– Det var surrealistisk. Bare å spille
mot ham var stort. Men at jeg skulle
spille så bra hadde jeg aldri trodd, smi-
ler Decker.

I kampen mot Anderson ledet Dec-
ker nemlig 1–0 og 3–2. Men Anderson
snudde mesterlig og vant til slutt 4–3.

– Jeg hadde faktisk matchpil på 3–2,
men misset. I siste runde avgjorde An-
derson kampen med en avslutning på
160. Ren klasse av en meget god spil-
ler, forklarer 28-åringen.

Men etter kampen snakket ikke folk
om skotten. De snakket om denne sto-
re debutanten fra Norge, som presset
verdensmesteren hele veien. Også An-
derson lot seg imponere.

– Vi snakket sammen etter kampen.
Han fortalte meg at han trodde det
skulle bli lett match, men at jeg spilte
veldig bra. Det var hyggelig å høre,
smiler Decker, som trygt kan si at han
var en av de store overraskelsene i
VM.

– Hvor mange i VM-sirkuset visste
om deg før VM?

– Ingen.

– Hvor mange vet hvem Cor Decker
er nå?

– He-he. Alle.

Hei fra Torremolinos
Vi har hatt en fantastisk tur til Torremo-
linos og Gibraltar. I år var det rundt 16
nordmenn/kvinner som var på plass.
Og det ble en uke med "fun in the sun".

Først fikk vi med oss Torremolinos
Open. Her ble det spillt masse fun turne-
ringer ,i tillegg til noen litt mere seriøse .
Nivået var ganske høyt. Det møtte

opp folk fra både England, Spania, Nor-
ge, Sverige, Danmark, Nederland... og
sikkert flere steder som jeg ikke fikk
med meg.

I år hadde de fått satt opp hele 12 baner.
I fjor var det bare 8. I tillegg var det en
treningsbane. Uheldigvis var denne tre-
ningsbanen ved en vegg som det var en
bitteliten sprekk i. Og Ronny klarte det
kunststykke å få utsprett på pilen slik at
den havna i den sprekken. Resultat kun
2 piler igjen. Han måtte da kjøpe seg
nye piler. For de måtte ha revet veggen
for å få ut pilen hans!! Så han måtte nok
pent si farvel til sine gamle piler som
han har hatt siden 80-tallet!

Noen resultater
Heidi Berdal og Unni Bakkan ble 5/8 på
damenes dobbel.
Jeg og Geeta Fagernes spillte også da-

menes dobbel , men røyk i første kamp.
Det var hennes aller førtste turnering .
Så jeg må jo si at hun gjorde en veldig
bra figur. En god lagspiller .
Ronny Kasin ble 9/16 på herrenes

singel. (med nye piler) Tapte knepent 3 -
4. Stod igjen på dobbel 20.
Henrik Halsvik ble last 32 på her-

renes singel. Han tapte for Danmarks
Brian Løkken 3-4.

Gibraltar Open
Vi fikk med oss Gibraltar Open også

når vi først var så nærme. Dette er da
en WDF turnering og 1. plass er win-
mau ticket. Jeg ble like forbauset i år
som i fjor. Siste frist for registrering var
kl 11. Og spillestart kl 12. Klokka blir
11.45 og jeg spør om damenes oppsett.
Men det hadde de ikke trukket enda.
De ventet fremdeles på noen damer.
Men trekningen ble omsider tatt. Kake-
boksen var byttet ut med en gjennom-
siktig boks i år.

Så ble det start omsider. Jeg røyk ut i
første runde med tap 3-4. Midt under 2
legg gikk forresten brannalarmen. Og
jeg spurte hun jeg spilte mot om vi skul-
le gå ut. Men nei det trengte vi ikke sa
hun. Bare å spille videre med ulende
brannalarm og meget høyt støynivå fra
før. Hehe, er jo veldig god mental tre-
ning iallefall det der.
Ronny tapte i 2 runde desverre. Men

fantastisk spill. Han tapte for han som
tilslutt ble nr. 2.
Henrik Halsvik ble 9-16. Så vi gjorde

det ikke så galt i denne turneringen hel-
ler. Moro var det å både være med og å
følge med på våre landsmenn.

Fiffi
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En fornøyd Per Anisdahl skriver litt
om hvordan han opplevde årets
VM!

Etter et lite avbrekk var VM tilba-
ke i Kongsberg igjen, 9nde i rekken
så langt!

93 påmeldte godt fordelt på Damer,
Junior, Super & Senior klassene. Ikke
gangen med flest, men meget bra alli-
kevel. Folk fra nær og fjern stilte opp
med godt humør og lettsittende smil.
Stemningen var, som vanlig, høy og
god. Her var det liten tvil om man
skulle kose seg tre dager til ende.
Med unntak av litt knuffing i dame-
klassen gikk alt smertefritt for seg.
Mye bra spill var det også. Noen 13
pilere (eller «noen 13 pilers leg»?) og
flere utganger over 150 kom det i lø-
pet av helgen. Det ble dessverre tatt
litt for få bilder av vinnerne, noe som
ble etterlyst uken etterpå. Dog fikk vi
inn en del som forteller litt om stem-
ningen. Takk til Willfrid og Karl-Jens.
Som vanlig var det buffet på lørdags
kvelden, men dessverre denne gang
uten Kjell med sine vittige resumeer
av livets forbruk og nytelser. Du var
veldig savnet Kjell!

Selv uten Kjell kom vi oss gjennom
middag og premie utdelinger. Denne
gangen hadde vi valgt litt enklere
mat, noe som virket å falle i smak (?)
hos de fleste. Guido i baren, (som
forøvrig hadde bursdag), hadde mer
enn nok å gjøre til et uttørket publi-
kum. Hotellet hadde nok en grei om-
setning, selv om det ikke var den
eneste baren som var åpen denne
helgen. Gikk man rundt i gangene på
hotellet tok det ikke lang tid før man
ble bedt inn på en liten tår. Selv om
det gikk med store mengder flytende
mat, hadde vi ingen episoder eller
bråk. Det vil vi i Golden Lion og ho-
tellet få takke for på det varmeste.
Denne gangen var det faktisk en av
våre spiller som bistod hotellet med

heltemot! Derek. Noen utenfra prøv-
de seg på det som var bak skranken,
men Derek fikk dem i bakken til po-
litiet kom. Hotellet takker deg!
Vi vil også få takke alle i Golden

Lion DC for en kjempeinnsats. Alle
var med i godt monn! Gøy var det
også med juniorene våre, Håkon og
Markus, som stod på hele helgen.
Håkon var en råtass i sekretæriatet.
Da det hele gikk så bra ligger det

vel litt i kortene at vi satser på et 10
års jubileum også.
TUSEN TAKK FOR EN FLOTT

HELG!
Vi gleder oss til neste gang, kanskje

den også blir i Kongsberg.
Så – til neste gang! Tren armen

godt. Den må både kunne løfte glas-
set og kaste godt.

GOLDEN LION DC.

Etter å lest Per Anisdahl’s rapport fra
Kongsberg er det lite igjen å fortelle an-
net enn spillingen. Dessverre ikke nok
detaljer til hånd for å kunne fortelle noe
om kampene. Vi velger å gi et kort liste

av hvem som spilte mot hvem i semifi-
naler / finaler.

Juniorveteraner. 36 delt.
Frank Ulseth, Stavange City, sikret seg
1. plassen ved, «surprise surprise», å slå
Robert Wagner, LH i semifinalen og
deretter Kjetil Aasestrand Eikesda, KO,
i finalen. Ronny Kasin , VIC. tapte se-
mifinalen mot Kjetil.

Superveteraner. 23 delt.
Odd Leif Naustdal, ÅR, var ikke til å
styre med glede etter at vant finalen mot
Tore Bøe, Sfj. Begge herrene har ambi-
sjoner og det var sikkert en hard kamp
de imellom. Odd Leif slo Dave Bate,
ODT, i semifinalen og Lars Olav Sør-
aas, NØ, tapte for Tore.

Seniorveteraner. 13 delt.
Eiler Egholm, 3.sverd, viste seg å være
bedre enn Arnold Størdal, Berg, i fina-
len og Svein Johnny Skjemstad, i semi-
finalen. Asbjørn Agdedal, ÅR, tapte for
Arnold.

Anne

NM FOR VETERANER 2017

HEIDI BERDAL FRANK ULSETH ODD LEIF NAUSDAL EILER EGHOLM
Dameveteran Juniorveteran Superveteran Seniorveteran

«Å drive VM for darters er ikke kun et ork!», ler Per Anisdahl, og koser seg med
middag og gode venner!
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Lars Olav Søraas Tore Bøe fra Sandefjord Dartsklubb.

Robert Wagner, 
med datter, gratulerer 
Håkon Helling & 
Marcus Bjerkan 

med suksess under 
Junior NM 2016

To glade herrer mottar sine

velfortjente premier!
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JUNIORTREFF 1

I Juniortreff-1 var 7 spillere
til start på årets første juni-
ortreff som gikk av stabelen
i Porsgrunn i år. På siste
treff i fjor var det 9 spillere.
Juniorene blir stadig 18 og
går over i seniorklassen, og
det er ikke alltid like lett å
rekruttere nye inn. Ser sta-
dig at det skrives om junior-
spillere rundt om som spil-
ler i forskjellige klubber og
oppfordrer stadig til å kom-
me på treff. Et par av klub-
bene har hatt 6-7 spillere
hver seg. Men, har dessverre
ikke lyktes med å få de på
treff. Vi fortsetter å stå på
og håper klubbene sender
de juniorspillerne de har på
neste treff. �

Når det gjelder spillingen på Junior-
treff 1, var det som alltid mye bra spil-
ling å se fra de få som var med. Det ble
spilt dobbel pulje m/cup, singel pulje
m/cup og litt morospill for de som øn-
sket det.
Håkon satte 3x 180 og Adrian satte

sin første 180. Ole Christian hadde
høyeste utgang på 94 og Håkon raskes-
te leg på 15 piler. Det ble mange spen-
nende kamper underveis i cup`n som
fort kunne gått annerledes. Alle plas-
seringene ses på resultatlista. Beklager
for lite informasjon rundt kamper og
lite bilder. Undertegnede var ikke helt
i form denne dagen, og fikk ikke helt
med seg alt hele veien – og glemte til
og med å ta samlebilde av hele gjenge!

Europe Cup Youth 2017
Når det gjelder landslag som vi pleier
å annonsere på treff 1 – så ble det
enighet fra oss i Juniorutvalget (Terje
Oseth og undertegnede) å ikke sende
lag i år. 
Vi har 2-3 gutter som både spiller

meget bra, viser stor interesse for spil-
ling både på juniortreff og andre tur-
neringer, samt viser at de kan være
lagspillere. Noe vi syns er veldig viktig
på et landslag.  

Utenom disse, så er det 4-5 gutter igjen
– som vi ser stor fremgang på fra gang
til gang. Noen trenger litt mer trening i
kasting og utgangstaktikk, og noen litt
mer erfaring fra turneringer for å kun-
ne delta på landslaget. 

Når det gjelder jenter, er vi for ti-
den veldig få. Det var kun 2 som

var med litt i 2016, men ikke vært med
på de siste to treffa. Vi ser også her at
man trenger mer turneringstrening og
at vi jobber for å få inn litt flere jenter
på treffa i tillegg til å få inn flere gut-
ter. 

Vi syns med dette at vi har for lite
juniorspillere som i år er gode

nok, og har det som skal til for å spille

på lag i Europe Cup Youth 2017. Vi
har valgt å ikke sende lag i år, og opp-
fordret juniorene våre til å reise på
open-turneringer utenlands. Det er
god trening å spille mot juniorspillere
fra andre land og de får der ganske bra
matching. Vi har også oppfordret til å
søke NDF om ekstra reisestøtte til det-
te, da det ikke blir landslag.

Vi håper alle klubbene jobber med
rekruttering fremover, slik at vi

kan få jobbet oss oppover med antallet
junior-spillere. Da tror jeg det kan bli
litt mer matching og god trening for
alle. Litt kamp om det å komme på
landslaget er også bra. 

Junioransvarlig
Lisbeth L Hauen 

HÅKON HELLING USLÅELIG
Vant single foran Simon Ekeberg & par sammen med Marcus Bjerkan

1. plass i
dobbel: Hå-
kon Helling
og Markus
N.M.
Bjerkan. 
Håkon vant
også singel 

2.plass i dobbel:
Adrian Hauen
og Ole Christian
Handelsby

Simen Ekeberg
2. plass i single.



osrmdigitaltrykk

Vi har verken funnet opp 
kruttet eller internett 
– men trykksaker, 

det kan vi!
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