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Det er vanskelig å forstå at det snart er ett år siden sist vi tenkte i bane
julekort, gaver, julemiddag og ikke minst julaften. Viktigst for oss for
øyeblikket er å få daRts klar tidsnok. Det er mye som har skjedd den
siste tiden, mye spennende og mye bra.
Det virker som om nivået på norsk darts er blitt bedre over det hele.
Det er kun en ting som er leit og det er hvor fort juniorspilleårene flyr
forbi og plutselig – VIPS – søte små jenter og gutter er blitt 18 år og for
gamle for juniorklassen. Til tross for det er det veldig hyggelig å oppdage hvor mange av disse som fortsetter i vokAnne hilser på en av sine gode venner
sen alder, og mange av
– Nicolas
dem gjør det meget
bra. Dessverre virker
det å være skikkelig
vanskelig å finne nye
søte små jenter og gutter som trengs for å
forhindre at juniordarten må nedlegges pga.
for få deltakere. Alle
der ute som kjenner til
darts og vet hvor vellykket juniorklassen har vært i mangfoldige år. Snakk med andre! Naboen, tilfeldige du treffer på buss, på trikk, i kø på togstasjon eller butikk. Kino og teaterkøene er også bra for den slags formål. Snakk med
alle – over alt!! Fra spøk til alvor, den eneste måten og få nye mennesker til å samarbeide med oss i en slik situasjon som dette, ER å komme
i kontakt med flest mulig som kan hjelpe til med rekrutteringen.
i gratulerer alle norske spillere som har spilt godt både hjemme og
i utlandet. Spillenivået virker høyere enn på lenge, og ingenting er
bedre enn det. Årets store stjerner kan ikke være andre enn Rachna
David og Thor Helmer Johansen. Rachna har vunnet så og si alt hun
har vært med på, men ja, vi kommer til å huske Tamara Schuur lenge,
da hun satte Rachna på plass i Klubben Open.
For 25 år siden var Thor Helmer «a coming star» i Norge, og nå opplever han en ny glanstid der nesten ingen kan slå ham. Utrolig flott å
oppleve Thor Helmer for oss som var med og fikk oppleve det første
gjennombruddet.
Hvis en spiller skal nevnes her og nå, må det være Kenneth Svardal
som var tatt ut til å spille på Landslaget i World Cup i Japan nylig. Da alle
var fremme og laget var klar for spill, fikk Kenneth kasteproblemer og så
seg nødt til å trekke seg. Skikkelig leit, men heldigvis kunne Forbundskaptein Jacques Langston steppe inn på laget og gjorde en utmerket innsats.

V

i takker hjerteligst de som har vært med å hjelpe oss med informasjon til daRts gjennom året. For første gang var det litt skuffende at
ingen ansvarlige for Norgescupene ga lyd fra seg. Særlig tatt i betraktning av at det er mange som er opptatt av hvem som kan vinne Norgescupen sammenlagt for året.
Da gjenstår det kun å sende God Jul-hilsener til alle dartsvenner
rundt omkring i dette landet. Vi ønsker alle dartsfamilier festlige dager
med gaver i overflod og glade barn som har fått alt de ønsket seg. Vi
ønsker også alle dere andre som hygger dere med voksne familier og
venner en herlig tid sammen.
GOD JUL hilsener til alle dartsvenner! GODT NYTT ÅR!!
RED.
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Presidenten har ordet
Hei!
Tiden flyr fort og nok et dartsår er på
vei til å ebbe ut. Bak oss har vi lagt et
år med mange gode prestasjoner
og mange har kanskje allerede begynt å se fram imot
de som skal komme neste år. Selv hadde jeg
glede av å være på tur
med rundt 60 dartsfrelste nordmenn på
turnering i Praha. En
turnering som samlet
over 1000 deltakere i
fantastiske omgivelser.
Drømmen må jo være å få
til noe slikt i gamlelandet.
Som dere vet har det nylig blitt sendt
ut innkalling til neste års forbundsting.
Det nye denne gangen er at forbundstinget har blitt lagt til samme helg som
NM lag/singel. Dette har vi gjort for å
få et mer vedtaksdyktig ting. I altfor
mange år har deltakelsen på tinget vært
laber. Samtidig har mange kritisert de
vedtak som er blitt gjort. Derfor har vi
valgt å prøve ut en ny modell neste år.
NM lag/singel er den turneringen som
samler flest deltakere fra hele landet.
Nå har vi muligheten til at representanter fra flest mulig klubber og kretser
kan delta. Da er det på sin plass å oppfordre klubber og kretser å sende inn
forslag for fristen utløper den 2. februar
2018.
Årets høydepunkt for våre beste spillere var utvilsomt landslagets tur til Japan. Her fikk vi bekreftet det vi alle
visste fra før at vi har spillere som kan
hevde seg mot de aller beste internasjonalt. To fantastiske flott bronsemedaljer
ble med i kofferten tilbake. Slike prestasjoner må jo motivere til de som ønsker
å satse videre på et høyere nivå. Er jo
ikke lenge til landslaget skal på ny tur
til Finland for å delta i nordisk.
Vi er et lite forbund som er avhengig
av de mange ildsjeler rundt omkring i
landet. På slutten av nok et dartsår er
det helt på sin plass å sende en stor
takk til disse. Her vil jeg spesielt trekke
frem to av disse ildsjelene. Jørn Ove Aspenes fra Sælveste Narvik Dartklubb
har vist at det er mulig å få satt sporten
vår på kartet. Jørn Ove med de andre
klubbmedlemmene har satt i gang med
bedriftsdart i Narvik. En ubetinget suksess så langt. 8 ulike bedrifter har stilt
med hvert sitt firemannslag. Et tiltak

som har gjort at flere har fått øynene
opp for darts og som kanskje vil dukke
opp på lokale klubbkvelder og fremtidige turneringer. Et flott engasjement som gjengen i Narvik
vil fortsette med og kanskje til og med utvide til
neste år. En annen ildsjel som jeg synes fortjener en oppmerksomhet er det arbeidet Jan
Peder Harila har lagt
ned i Finnmark krets.
En krets som lenge har
ligget litt i dvale. Jan Peder
har gjennom Øst Finnmark
Dartteam vært en foregangsmann som har vært med å løfte antall
spillere og engasjement i kretsen. Flott
levert begge to!
Det er også på sin plass å trekke frem
Jacques Langston som har vært vår forbundskaptein gjennom flere år. Jacques
har dessverre vært nødt for å trekke seg
fra vervet nå mot slutten av året. Vi i
styret ønsker å takke han for et fremragende stykke arbeid. Han har ledet
landslaget vårt gjennom flere store turneringer og oppnådd gode resultater.
Samtidig ønsker vi velkommen til ringreven som skal ta over plassen som forbundskaptein. Vegar Elvevoll er kjent
for alle i darts-miljøet. En fantastisk god
spiller som kommer til å føre roret videre i like god stil som Jacques. Vi ønsker han lykke til!
Helt til slutt vil jeg også trekke frem
to helt spesielle spillere. Rett over nyttår skal Rachna David forsvare Norges
ære i VM. Som den eneste norske spilleren klarte hun å kvalifisere seg til Lakeside gjennom sin deltakelse i Winmau i høst. En fremragende presentasjon som det skal bli spennende å følge
med på når sendingene fra mesterskapet starter. Håkon Helling var også med
til Winmau i år. Han klarte dessverre
ikke å nå helt frem denne gangen, men
Håkon har vært en juniorspiller som
har vist en rekke ganger at han kan
spille darts. Mange flotte prestasjoner
gjennom hele året. Last 64 i Praha og
nå sist et knepent tap i finalen i årets
siste Norgescup i Tromsø.
Ønsker alle dartsspillere omkring det
ganske land en flott jul og et riktig godt
nytt dartsår!
Frode
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«daRts» gratulerer samtlige nye norgesmestere
Herrepar: Stig Jarle Knudsen / Mikael Lindstrøm
Damepar: Rachna David / Tamara Schuur
Mixpar: Rachna David / Kjell Mikael Vaabenø
Trippelmix: Jorunn N. Ekren/Thor H. Johansen/Runar Gundersen
For en sjelden gang var det
en regnfylt ankomst til
Tønsberg og Klubben Hotel.
Likevel var alle de 164 påmeldte glade for å kunne
være med på årets NM i Par
og Trippelmix og ikke minst
på Klubben Open på søndag. Etter en lang sommerpause er det bestandig hyggelig å møte dartsvenner
igjen, og det ble en meget
vellykket dartshelg med
flere nye fjes blant både
arrangører og spillere.
Det ble bra oppmøte med 30 par på
fredagens kveldscup. Det var en del
meget bra spill i løpet av turneringen
som dessverre ikke ble spilt lengre
enn semifinalene pga. av litt amper
stemning og misforståelser i henhold
til finalen. Slik skjer en sjelden gang
og er like kjedelig hver gang. Ikke kun
for de involverte men for alle som er
til stede. Jan Roar Larsen /Geir Alvheim slo Jill Dynes / Jyri Mankinen 31 i den ene semien og Rune David /
Kristin Aspen slo Thomas Eiesar / Jerry Johansen i den andre. Thomas og
Jerry presterte ett 14 pilers leg.

HERREPAR, 44 PAR
Lørdag morgen, etter at frokosten var
overstått, var helgens Norgesmesterskap klar for start. Herre- og damepar
sto først på programmet og det ble
mye bra underholdning hele dagen.
Dessverre fulgte ikke alle opp med noteringer fra puljespillet, men noen
god-biter ble notert. Thor Helmer Johansen / Runar Gundersen hadde ett
13 pilers leg; Arnt Nygård 158 utg; Simon Ekeberg / Thomas Liom hadde et

Mikael og
Stig Jarle.

bra leg på 12 piler
og
130
utgang.
Glaamdal DKs nye
skjorter må også
nevnes som livlige i
en pen blå farge.
Det ble en tidlig
Runners up Jacques og Stian.
start på grunn av et
tett program med
dame- og herrepar på formiddagen og Omslandseter, X’n 3-0, og til slutt
parmix på ettermiddagen. Det fantes landslagskaptein Jacques Langston,
mange spennende sammensetninger LH / Stian Lyngfeldt, NID slo Geir
på startstreken som lovte godt for mye Alvheim / Håkon Golten, begge P.Sot.
Stemningen i spillehallen økte gjenbra underholdning.
nom to spennende semifinaler. Mellom
i går direkte til herrekvartfinalene Thor Helmer / Runar og Stig Jarle /
hvor Rune David, PLZ / Kenneth Mikael sluttet det 3-2 i Stig Jarles / MiBråteng, NAM, tapte for Thor Helmer kaels favør, og etter enda mere spenJohansen / Runar Gundersen, Yorker ning vant Jacques / Stian, også 3-2
DC; Ronny Kasin, VIC / Jostein Ol- over Kenneth / Marco.
dret, NID tapte for Stig Jarle Knudsen,
LH / Mikael Lindstrøm, ØS; Marco
Scharin / Kenneth Svardal, begge
ikedan ble finalen uhyre spenSt.City, slo Frode Ulveraker, NØ / Glenn
nende til tross for at Stig Jarle/ Mi-

V
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kael vant kampen 4-1. Det var så tett
så tett, og pga. Stian /Jacques’ lave
restscore oppnådde paret pilsnitt på
21,13 mot Stig Jarle / Mikaels 21,31.
Sistnevnte vant 4-1 med leg på 3 x 23
og 1 x 27 piler. Motstanderens eneste
leg ble kampens raskeste på 18 piler
med 56 utgang. Mikael / Stig Jarle kastet kampens høyeste utgang på 138 piler. Spenningen var til å ta og føle på.
Jacques / Stian kunne plutselig snu
kampen til deres egen fordel, og den
muligheten hadde de helt til siste pil
var kastet. En kjempeinnsats av Mikael / Stig Jarle som greide å holde unna
for et såpass sterkt og rutinert par som
Stian / Jacques.
Dagens raskeste leg:
Simon Ekeberg / Thomas Liom 12 piler
Dagens høyeste utgang:
Arnt Nygård 158 poeng
Stig Jarle og Mikael fortjener virkelig
sin nye tittel som Norgesmestere i par
2017.
RED gratulerer!

DAMEPAR, 22 PAR
Det var 22 par påmeldt i Damepar, tilfeldigvis nøyaktig halvparten av herreklassen med sine 44 par. Antall deltakende damer økes, noe alle er glade
for. Når det gjelder de topp to plasseringene i årets NM var det hyggelig å
oppdage at Tromsø var representert
med Kellys Helters Rita Beck-Hauglid.
Sammen med Cynthia Munezero, P.S.,
vant paret semifinalen mot Lise Gro
Finnestad / Jorunn Næss Ekren og
kvartfinalen over to like rutinerte damer Ane Sørlund / Tove Verket, TTA.
Ellers i kvartfinalen vant Rachna
David / Tamara Schuur, PLz, mot Kristin Aspen / Heidi Berdal, Skogn/NID.
Michelle Lund / Wilfrid Kasin,
WT/VIC, tapte for Birgitte Juler / Monica Martinsen, og i den siste kampen
tapte Hilde Olsen / Tonje Renstrøm,
King George, for Lise Gro og Jorunn.
Semifinalene vet vi lite detaljer om,
men Rachna / Tamara slo Birgitte /
Monica og som sagt tapte Lise Gro / Jorunn for Rita / Cynthia.
a var det kun finalen som gjensto,
og sistnevnte fikk ikke uventet litt
«juling» av Playerz DC’s Rachna / Tamara. Mye nerver var i spill, og nivået
på spillingen nådde ikke opp til det
som Rita / Cynthia hadde prestert tidligere. Det ble likevel en glimrende 2.

Enerne Tamara & Rachna (i midten) sammen med 2. plass Cynthia Montezero (t.v.)
& Rita Beck-Hauglid.
plass for Tromsø og Public Sotra.
Rachna / Tamara vant 4-0 med 20,44 i
snitt og leg på 21, 2 x 23 og 21 piler.
Det er vanskelig å slå Rachna og Tamara.

PARMIX, 53 PAR
Det var bra med deltakere også her og
det ble temmelig sent på kvelden før
den siste pilen var kastet og premieutdelingen var overstått.
Det var ikke fritt for spenning heller.
Det er ikke så ofte å se Jacques Langston, LH, eller Iselin Hauen, X’n, bli
«Sterk 3. plass for Monica Martinsen,
Hadeland DC og Birgitte Juuler, Marvin East.

D

Rachna & Kjell Mikael Vaabenø overlegen seier over Tamara & Jon Erik Granjord!
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slått ut i kvartfinalen, men det skjedde
her, da de spilte sammen og traff på
Thor Helmer Johansen / Jorunn Næss
Ekren som fortsatte til semifinalen på
deres bekostning.
De tre følgende kvartfinalistparene
Atle Berger / Tone Fagerli, Geir Alvheim / Mona Smith Niane og Børre
Borgan / Therese Martinsen tapte for
hhv, Rachna David / Kjell Mikael Vaabenø, Tamara Schuur / Jon Erik Granjord og Mona Lisa + Roy Brodin. Semifinalene vet vi lite om annet enn at
det ble Tamara / Jon Erik som vant
over Thor Helmer / Iselin og Mona /
Roy som tapte for Rachna / Kjell Mikael.
Finalen ble en kjempeforestilling av
Rachna / Kjell Mikael som overmannet
Tamara / Jon Erik hele 4-0 med pilsnitt
på 27,43 (kanskje dagens beste?) og leg
på 17, 2 x 18, 20.

TRIPPELMIX, 36 LAG
Så var det klart for helgens siste
øvelse; NM Trippelmix, favoritten for
mange. Det var merkelig å plutselig
oppdage tre ektepar blant de første
fem på resultatlisten, nemlig Willfrid
og Ronny Kasin, Mona Lise og Roy
Brodin samt Tove og Helge Verket.
Dette var artig synes undertegnede
som kanskje er litt gammeldags. Og ja,
det er nok mange flere par enn hun er
klar over.
Thor Helmer Johansen er i toppen
overalt for tiden, her endte han på førsteplass sammen med Jorunn Næss
Ekren og Runar Gundersen. Laget slo
T. & H. Verket / Henrik Tunhøvd i
kvartfinalen. Lise Gro Finnestad / Jan
Inge Arnesen /Robin Lundemo Eidet

Etter et lengere fravær, er Jorun Næss Ekren tilbake. Sammen med Thor Helmer Johansen og Runar Gundersen vant hun årets NM Trippel oppgjør!
tapte kvartfinalen for W. & R. Kasin /
Jostein Oldret; Iselin Hauen / Thomas
Liom / Simon Ekeberg vant over Kristin Aspen / Jacques Langston / Stian
Lyngfelt.
Det finnes ikke mange detaljer om
semifinalene, men Willfrid / Ronny /
Jostein var for gode for Iselin / Thomas
/ Simon og Jorunn / Thor Helmer /Runar satte en stopper for Mona Lise /
Roy / Jan Roar Larsen.
Finalen derimot, ble en thriller til
tross for at begge lagene var tydelig
slitne, noe som påvirket selve spillingen en del. Men viljen var der og det
ble superspennende. Første leg gikk til
Thor Helmer & co. Men da stod Ronny
& co. på og sikret seg andre og tredje
leg. Dette ville ikke Thor Helmer & co

være med på og sikret seg to leg til.
Hva Nå? Scoren var 3-2 da Ronny & co
sikret seg sjette leg og utlignet til 3-3.
Det var hipp som happ hvem som
skulle vinne. Finalen gikk tregt, og etter 27 piler sto Ronny & co med 12 i
rest – og bommet. Thor Helmer la
igjen 10 i rest til Jorunn. Det er nesten
ikke til å tro. Den flotte damen gikk
frem, tilsynelatende helt kald og rolig
og det tok henne kun en pil å avgjøre
kampen for laget sitt. Flott gjort Jorunn. Gratulerer til hele laget.
Slik sluttet en lang og spennende
dartsdag med masse fornøyde deltakere. Med såpass mange påmeldte er
det nødt til å være noen misfornøyde
også – dessverre.

Håkon Helling – voksen overnight
Det er til å bli andpusten av og forstå
hvordan Håkon er gått fra en livlig 3-4
åring, som gjorde det han kunne for å
skape litt liv under Juniortreffene
gjennom mange år, og til nå. Vi fikk
sjokk da vi ankom NM Par, Trippel og
Klubben Open. Der satt Håkon med
computeren og var med å dirigere sekretariatet under NM. Håkon har
vært flere steder for å assistere arrangørene, og har også vært så heldig å ha
fått en veiledning av Arild Hoff for
jobben i Turneringsutvalget.
Spiller han også? Ja jøss, det gjør

han. Kort fortalt ble han juniornorgesmester, både i single og par 2017. I løpet av kort tid etter kom han også for
første gang til finalen i en norgescup i
seniorklassen.
Vi har ikke nevnt Stein Helling, både
pappa og venn, som har bakket opp
Håkon fra start og fram til i dag. Der
du møter Håkon, er Stein aldri langt
unna. Lykke til også til Stein som har
begynt å dukke opp på scenen rett som
det er i semifinaler og finaler.
Lykke til videre Håkon!
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Runner up: Bjørn Linna
Og så ble det søndag og 73 herrer
og 29 damer møte opp etter en tidlig frokost for å delta i den populære turneringen, Klubben Open.
Førsteplassene bydde ikke på noen
overraskelser, mens andreplass
herrer gikk til en som ikke har
vært så ofte i toppen, nemlig Hadelands Bjørn Linna. Bra gjort!

HERRESINGLE
En ting var helt klart, Thor Helmer
kunne ha tatt det med ro og heller fokusere på Winmau og World Cup deltakelse noen uker senere. Han ville
prøve seg likevel, og spilte seg fram til
kvartfinalen der han slo Børre Borgan.
Bjørn Linna og Rune David gikk videre til semien etter å ha seiret over
hhv. Jostein Oldret og Thomas Liom i
kvartfinalen, mens Tellef Mjelde tapte
for Håkon Golten.
Det var noen spennende øyeblikk
underveis i kampene. Det må nevnes
at ut av åtte puljer var det kun to som
noterte noen form for godt spill, slik

som raske leg, høye utganger. Håkon
Golten kastet et glimrende leg på 15
piler med 116 utgang. Første års senior Thomas Liom hadde et 14 pilers leg
da han slo juniornorgesmester Håkon
Helling 3-0. Det er også moro å registrere at junioren Simon Ekeberg (15)
vant tre kamper i puljen før han tapte
den fjerde for Rune David.
Så var det klart for semifinalene,
den ene kampen mellom Thor Helmer
og Rune og den andre mellom Bjørn og
Håkon.
Detaljer fra kampene er ukjent. Det
ble iallfall klart for finale mellom Thor
Helmer og Bjørn der det var Thor Helmer som vant og var lykkelig og glad
for atter en turneringsseier.

DAMESINGLE
En meget bra deltagelse med så mange
som 29 påmeldte damer. Det er ikke
hverdagskost å oppleve så mange damer ved åkki’en på en søndagsmorgen
etter en tidlig frokost.
Det ble mange gode kamper og

spenning i løpet av formiddagen, og
det var ingen stor overraskelse å finne
Rachna David og Tamara Schuur i teten. Kvartfinalene endte slik; Iselin
Hauen tapte for Tamara, og Willfrid
Kasin tapte for Rachna. Birgitte Juler
slo Jorun Næss Ekren og Tone Fagerli
tapte for Cynthia Munezero.
I semifinalene tapte Cynthia for
Rachna og Birgitte for Tamara. Det var
sikkert mye bra spill i finalen som endte med at Tamara vant med 2 leg. Tamara sto for dagens raskeste leg på 11
piler og høyeste utgang på 145 poeng.
tter en vellykket Klubben Open er
spilt og spillenivået var såpass bra
at NDF og medlemmene kan være
godt fornøyde med norsk darts. En
stor takk til Klubben Hotel som sponser turneringen Klubben Open år etter
år. Norske spillere og NDF takker hotellet for mye glede de sprer gjennom
denne turneringen. Som vanlig ble
gjestene mottatt av en blid betjening.

A
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To norske bronsemedaljer i herreklassen
HERRELAGET
Thor Helmer Johansen, Cor Dekker,
Kent Sivertsen, Jacques Langston

HERREPAR
Cor Dekker,
Thor Helmer Johansen

Før spillingen begynte for
alvor, meldte Kenneth Svardal at han hadde fått kasteproblemer. Han klarte ikke
å slippe den første pilen i
hver kast, og ønsket derfor å
stille sin plass på laget til
disposisjon. Heldigvis for
Norge hadde vi Jacques
Langston som kaptein, og
han fikk byttet plass med
Kenneth. Jacques spilte bra
og Kenneth gjorde sin beste
for å utføre Jacques’ oppgaver som lagleder. Kastearmen ble dessverre ikke bedre så Kenneth fikk ikke spille på hele uken.
Tekst: Jacques Langston/Anne Hoff
Foto: Lisbeth Hauen

HERRELAG
Det var tre lag i pulja, og Jacques /
Kent / Thor Helmer / Cor møtte New
Zealand og Japan. De tapte for New
Zealand 8-9, men vant 9-6 over Japan
og var med det klar for sluttspillet.
I den første cuprunden skulle de
møte en av dagens store favoritter,
nemlig Nederland.
Kampen ble en thriller som sluttet 94 i Norges favør, der Kent var den som
satte matchpilen i 9. leg. «Imponerende sterk prestasjon av hele laget»
skriver Jacques.
Kvartfinalen mot Sveriges gode lag
startet dårlig for Norge og før de visste
ordet av det lå de under 2-8. Så greide
gutta å snu kampen og tok innpå leg
for leg, og Norge vant til slutt kampen
9-8. «Wow!» skriver Jacques.
Neste kamp var semifinale mot Australia og til tross for at Norge tok en 42 ledelse sviktet doublene og de tapte

semien 5-9. Allikevel en fin start på
turneringen.

DAMELAG
Damelaget med Rachna / Tamara / Iselin / Ramona havnet også i en trelagspulje sammen med Sør Korea og USA.
Første kamp var mot Sør Korea som
tok de tre første legene før våre damer
slo tilbake og tok de fire neste. Herifra
spilte lagene jevnt inntil scoren var 8-7
i Norges favør. Ramona vant det neste
leget og det ble 9-7 til Norge og den
viktige første kampen var vunnet. Neste kamp var mot USA. Igjen lå Norge
under med tre leg før de kom i gang og
scoren rettet seg til 4-4. Derifra overtok Norge ledelsen, og selv om USA

vant noen leg tok Norge kampen med
9-6. Dermed ble våre damer puljevinnere og var klare for sluttspillet.
Det var litt tull i forkant av sluttspillet pga. feil oppsett, og det viste seg å
være Sveits og ikke som først antatt
Nederland, vi skulle møte. Kampen
var jevn til 3-3, men så dro Sveits i fra
og vant kampen 9-6. Norge hadde mye
dobbeltrøbbel dessverre. Damene spilte bra, Tamara med 3 x 180 og Rachna
og Iselin begge med 19-pilers leg, men
vi kunne ha vært bedre til å avslutte.
Laget endte på 9-16 plass.

HERRESINGLE
I herresingle tapte dessverre alle sin
første kamp. Kent, Cor og Jacques tap-
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te 3-4. mens Thor Helmer tapte 2-4.
Thor Helmer, Cor og Jacques endte
dermed på delt 65. plass mens Kent
hadde en walkover og endte på delt
33. plass.

DAMESINGLE
Tamara spilte meget bra og slo Bueel
fra Sveits 4-1 i den første kampen. Den
andre kampen mot Zuidema fra
Nederland ble en nervøs og spennende kamp. Tamara spilte godt og
vant 4-1. Også den neste kampen vant
Tamara, denne gangen en imponerende 4-0 mot Crane fra Nord Irland.
Det ble Osborne fra New Zealand som
til slutt knekte Tamara knepent med 34. Tamara hadde sine sjanser for
match og endte på en bra 9.-16. plass
til slutt.
Rachna vant sin første kamp over Tibrewal fra India 4-0, og deretter den
neste 4-3 mot Canadas Rousselle etter
en hard kamp med mye bra spill. Men

så ble Sharon Prince fra Nederland for
god, og Rachna tapte en meget spennende kamp 3-4, og kom dermed på
17.-32. plass.
Ramona slet litt med å komme ordentlig i gang og tapte 1-4 for Danmarks Henriette Honnore. Iselin møtte Oosthuisen fra Sør Afrika i sin første kamp. Hun spilte godt og hadde
matchpil men tapte 3-4 til slutt.

HERREPAR
Kent / Jacques tapte dessverre sin første kamp 2-4 og var dermed ute av turneringen. Thor Helmer / Cor markerte
seg fra start. De vant første kamp 4-3
mot Fougere / Smith fra Canada, og
andre kamp mot Belgias Baetens / Vanbergen vant de også overbevisende 41. I tredje kamp fortsatte de sin seiersrekke med 4-3 over Son / Kim fra Korea, og så var de klare for kvartfinalen
der de møtte Harris / Irwin, New Zealand. Her var tiden inne for revansje

etter ett knepent tap mot New Zealand
i lagspillet. Thor Helmer og Cor vant
4-2 og kvalifiserte seg for semifinalen
mot Russlands Koltsov /Oreshkin. Da
begynte de å kjenne lukten av scenespill. Det ble en jevn kamp som våre
gutter dessverre tapte 5-3. Men – en
ny bronsemedalje skulle fraktes hjem i
en norsk koffert. Grattis!

DAMEPAR
Rachna / Tamara spilte godt i sin første
kamp mot Danmarks Larsen / Schouw
og vant 4-2, men det ble dessverre tap
i neste kamp for Sør Afrikas Solomon /
Thomas. Ramona / Iselin vant sin første kamp med meget godt spill mot Bueel / Rudin fra Sveits. I neste kamp slet
de for å finne formen og tapte 2-4 for
Nord Irlands kjente Crane / O’Neill.
Våre damer var tøffe i flere harde
kamper og spilte bra, men dessverre
sviktet doblene nå og da. Gratulerer
med innsatsen!

NORGESCUPVINNERE 2017

Herrer single: Henrik Halsvik

Damer par: Rachna David

Damer single: Ramona Mostad Eriksen

Herrer par: Mikael Lindstrøm

Gutter single: Fred Ekeberg og Håkon Helling

Gutter par: Ole Kristian Handelsby
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NC-4
Lillehammer
23.-24.
sept. 2017
tekst: Anne Hoff
bilder: arkiv.

Igjen, igjen og igjen!
THOR HELMER &
RACHNA er uslåelig
for tiden!
Det er synd det ikke finnes
noen slags rapport som forteller litt om hvordan helgen var utenom den seriøse
turneringen på dagen. Lørdagskvelden for eksempel,
og selvsagt en oversikt over
hvor mange som var med på
den populære kveldscupen
på fredag. Hvem vant til
slutt og kanskje noen ekstra
kommentarer?

Thor Helmer. Henrik greide ikke å forhindre Thor Helmer fra å kvalifisere
seg for finalen. Det hadde vært interessant å vite om Håkon fikk med seg
noen leg. Uansett må vi gratulere Thor
Helmer med nok en seier i 2017, og
Håkon for en kjempeinnsats uansett
om han vant leg i finalen eller ikke.
Nå er vi spent på hvem som vinner
årets Norgescup sammenlagt.

NC-5
Bergen
28.-29.
okt. 2017
tekst: Anne Hoff
bilder: arkiv.

Henrik tilbake i toppen
& Rachna sitter pal

Henrik Halsvik

HENRIK HALSVIK &
RACHNA DAVID
Thor Helmer Johansen
Det var 27 påmeldte herrer til NC-4
2017. Kvartfinaleresultatene ble: Thor
Helmer Johansen, Yorker, slo Kenneth
Bråteng, Namsos; Håkon Helling, TTA
vant over Inge Martin Berglund, Hadeland; Henrik Halsvik, The Playerz, slo
Tellef Mjelde, Østfold Stål og Helge
Verket, TTA, tapte for Mikael Lindstrøm, Østfold Stål.
Det var en spennende kvartett igjen.
Den største sensasjonen var kanskje
da herreklassens yngste spiller, Håkon, vant over Mikael i semifinalen og
havnet i finalen mot ingen ringere enn

Racha David til topps i både NC-4 og
NC-5.
Totalt var det påmeldt 39 herrer og 18
damer. Vi bruker samme metoden som
ved NC-4, dvs. skriver om resultatene
fra kvartfinalene og videre. På vei til
semiene tapte Håkon Helling, TTA,
kvartfinalen for Henrik Halsvik PLz;
Stian Kvalheim, KO, tapte for Kjetil
Aasestrand Eikesdal, KO; Jan Erik Laberg KO, slo Håkon Golten, P.Sotra, og
til sist var det Walter Olav Lau, WT,
som vant over Marco Scharin, Stav.
Så var det fire semifinalister igjen.
Vi vet ikke noe om kampene, kun at
Kjetil vant sin kamp mot Walter og at
Henrik slo Jan Erik i sin semifinale. Vi
har heller ingen andre opplysninger
fra finalen. Alt vi vet er at Henrik
vant, som så mange ganger tidligere.
I slutten av november spilles årets
siste norgescup i Tromsø. Spennende
blir det, også om hva slags tilbakemeldinger redaksjonen får.
RED.

NC-6
Tromsø
25.-26.
nov. 2017
tekst: Anne Hoff
bilder: arkiv

Spennende med siste
norgescup
Dessverre skjedde det samme etter NC-5 som vi har
opplevd etter noen tidligere
NC’er. Vi i redaksjonen har
ikke fått noe informasjon
om hva som skjedde. Som
arrangører burde man ønske at flest mulig også skulle få lese om turneringen.

MONICA MARTINSEN
& VEGAR ELVEVOLL
SIKRET SEG ÅRETS
SISTE NORGESCUP
Vi takker arrangørene i Tromsø for fin
hjelp, det var flott å få resultatene så
raskt. Det er lett for å bli masete før
jul – enda verre enn ellers. Årets siste
NC er da vel overstått med 27 delta-
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Gratulerer
Rachna David med
plass på Lakeside

Tromsøs Vegar Elvevoll, Hellys Kelter,
vant årets NC.6

Monica Martinsen, Hadeland DC, vant
dameklassen. Grattis!

kende herrer og 9 damer. Nord-Norge
var godt representert fra mange forskjellige klubber, noe som alltid er positivt, og Kelly’s Helters Vegar Elvevoll
sikret Tromsø hjemmeseier i herreklassen.
Fra og med kvartfinalene gikk sluttspillet slik: Vidar Abrahamsen, Harstad,og Geir Anders Gaup, Karasjok,
tapte for hhv. Vegar Elvevoll, Kelly’s
Helter og Håkon Helling, TTA ; Christian Wilhelmsen, Kelly’s Helter og
Bjørn Sotkajærvi, Kirkenes, vant sine
kamper over Frode Røstad, Strængsprætten og Svein Arvid Nygård, Lillehammer. Vi har dessverre ikke flere
detaljer om kampene, men i semifinalen vant Håkon over Bjørn og dagens
ener Vegar slo Christian. Finalen
mellom Vegar Elvevoll og Håkon Helling var sikkert en thriller. To spillere
like målbevisste og stae. Det ble Vegar
som vant til slutt mot årets juniornor-

gesmester Håkon. Sistnevnte blir nok
å regne med fremover. Gratulerer til
begge to. Dette var en kamp det hadde
vært artig å sett.
Raskeste leg: Svein Arvid Nygård 15 piler
Høyeste utgang: Håkon Helling 155 p.
Svein Arvid Nygård 146 p
9 DAMER var samlet for å prøve lyk-

ken i Trømsø og det ble Hadelands
Monica Martinsen som jobbet seg til
topps etter å ha slått Kelly’s Helters
Veronica Simonsen i finalen og AnneGrete Pedersen fra Lofoten i semien.
Veronica sørget for at klubbvenninne
Hege Elvevoll måtte se seg slått i semifinalen. Kvartfinalistene Oddveig A.
Jensen, Øst Finnmark, Rita-Elin Bech
Hauglid og Karin Mikalsen, Kelly’s
Helter samt Tanja F. Oseth, Lillehammer tapte for hhv. Monica, Veronica,
Anne-Grete og Hege.

Telemark/Vestfold krets

Rachna har gjort det igjen. Imponerte alle som den første damespiller i Norge som har kvalifisert
seg for Lakeside for annen gang.
Men nå er situasjonen annerledes.
Ikke er hun skeptisk overfor kameraene som tidligere, og står
klar til å prøve seg på alt og alle.
Hennes reise til Lakeside gikk
gjennom play-offs, og det må har
vært tøft nok i seg selv. Kort fortalt slo Rachna en Japansk dame
3-2 i finalespillet, ellers vant hun
alle kampene 3-1. Det ble to damer fra Skandinavia som kvalifiserte seg denne gangen; Rachna
og Sveriges godt kjente Vicky
Prium.
Darts-Norge jubler!
Lykke til på Lakeside!
Kos deg med pilene dine!
Red.
AH: Det ble ikke spilt noen finale.
Både Vicky og Rachna er kvalifisert for Lakeside.

et var stor aldersforskjell på eldste og yngste spiller under Telemark/Vestfold krets pentathlon. Yngste spiller er Iselin på 19 år og eldste
spiller er Oddvar Hem på 82 år. Spesielt sprekt av Oddvar og spille en pentathlon på så mange timer!
Fotograf og arrangør: Lisbeth
(-og Vidar, Arnhild og Arild)

D
Foran fra venstre: Roar, Bjørnar, Oddvar, Elisabeth og Lars Olav.
Bak fra venstre: Kjetil, Roy Tore, Glenn, Iselin, Morten, Per Olav, Tore, Håvard,
Morten, Harun, Marta, Piotr og Per
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RACHNA DAVID & THOR HELMER JOHANSEN

Uten tvil dagens beste spillere, som flere ganger tidligere i år!
Jacques Langston foreller
om en meget vellykket helg
i Trondheim, og takker Nidaros DC for utmerket føring av både årets Pentathlon og Landslags-turnering. Han nevne spesielt
Stian Lyngfelt, Roger Moum
og Jostein Oldret for at de
satt opp banene. Og sist,
men ikke minst, takk til
Aud Vikan som dirigerte
både Pentathlon og Landslags-turneringen, med kun
litt assistanse fra Jacques
den ene dagen.

Thor Helmer til
topps atter en gang,
med Jacques til venstre på 2. plass og
Michael Vaabenø
til høyre på en
meget bra 3. plass

Funny Games:
1001 Mikael Lindström
14 p
Shanghai: Roy Brodin
61 p
2001: Geir Alvheim 18p
Klokka rundt: Thor
Helmer Johansen 34p
Half-it score: Stian
Lyngfelt 423 p
Half-it poeng:
Stian Lyngfelt 26 p

Tekst: Jacques / Anne
Foto: Jacques

HERRER
Det var flere herrer ute etter en
topp plassering, f.eks Mikael
Lindström som startet sterkt
men dabbet av ved 14. runde. Likedan med Roy Brodin som spilte jevnt og sterkt helt til 20. runde da utgangene begynte å svikte. Michael Vaabenø spilte sin
beste pentathlon noensinne da
han sluttet på 3. plass med 299
poeng. Kun ett poeng fra 300p.,
og like bak ham kom Kent Sivertsen på 4. plass med 296 poeng.
Hvem har vi «glemt»?? Jo! Jacques Langston selv som oppnådde 2. plass med 312 poeng!
Kjempespill, til tross for at Jacques hadde en svak periode og
kaller seg selv for «a has been»:
kun to spillere oppnådde 300,
Thor Helmer og Jacques selv!
Fordi resultatene er så tette tar vi
dem med t.o.m.10. plasseringen:
nr. 5) Anders Rokstad, 292p.
nr. 6) Roy Brodin, 291p.
nr. 7) Mikael Lindström 289p.
nr. 8) Stian Lyngfelt 282p.
nr. 9) Atle Berger 255p.
nr.10) Bård Heitmann 25Op.

DAMER

Rachna best også i Norsk
Pentathlon. Her sammen
med Kristin Aspen på 2.
plass og Erika Hansen på
en bra 3. plass.
Herrene har nylig bevist, i World Cup,
at vi har flere spillere som kan måles
positivt på verdensbasis. Det kommer
nok til å være flere etter hvert!

Ingen hadde sjans å
komme i nærheten av
Rachna i Pentathlon
2017. Med sine 209
poeng var hun 78 poeng foran nr. 2 Kristin
Aspen med 134p. Kristin hadde imponert
med rolig og bra spill.
Erika Hansen vet alle
kan spiller godt som
hun gjorde i dag da
hun kapret 3. plassen
etter tapt semifinale
mot Rachna. Birgitte
Juler på 4. plass var kun ett «stakkers
poeng» bak Erika!
nr. 5) Jorunn Næss Ekren 105p
nr. 6) Cynthia Munezero, 90p.
nr. 7) Mona Smith Niane 73P.
nr. 7) Heidi Berdal,73p.
nr. 9) Elin Aasestrand 46p.

Nr. 3/4/2017

13
PENTATHLON 2017

nr. 10) Unni Bakkan, 41p.
Lanslagskaptein Jacques Langston
skrev at han var meget fornøyd med
spillingen og synes faktisk at Norge
har flere damer som kan måle seg
med damer ute i den store verden

Jacques,
sammen
med Rachna
og Michael.

Funny Games:
1001: Rachna David 10 p
Shanghai: Rachna David 40 p
2001: Rachna David 14 p
Klokka-rundt: Rachna David 30 p
Half-it score: Mona S. Niane 209 p
Half-it poeng: Mona S. Niane14 p

En fornøyd gjeng etter et hardt dags «arbeid» ved dartsskivene!

Bare fornøyde – Rachna & Michael.

God Jul & Godt Nytt År!
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X’n Dart Club - 25 år! (1992 – 2017)
X’n Dart Club ble stiftet 5. desember 1992, og innmeldt i Norges Dartsforbund 01. 01. 1993.
Klubben ble opprinnelig startet av
en gjeng ”gamle dartspillere” som
gikk ut av Hydroloftet dartklubb og
startet sin egen klubb her på Vessia i
Porsgrunn. Det ble hardt i startfasen, men takket være et bra styre
og mye god hjelp fra medlemmene,
ble klubben raskt levedyktig.
Min bestemor satt hele desember
og sydde nye skjorter til alle medlemmene, og det ble satt på logo og
navn. Med det klarte vi å stille med
klubbskjorter på vår første Norgescup i Januar. Og i vårt første lag-NM
det samme året tok vi 1. plass. Da
var vi ganske stolte.

Hydroloftet sin klubbavis.
Det er også andre ting som f.eks.
sanger vi har diktet og sunget på
lagturneringer eller på dartfester.
(Vi har jo vår egen kubbsang og
festsang skrevet på veggen her.) Vi
har også resultater fra kretsens turneringer og andre turneringer som
har vært opp imellom, samt selvfølgelig alle bilder og avisutklipp på
veggene her. Det er mye artig historie om både vår klubb og dart ellers.

Kultursjef
Mariann
Eriksen
gratulerer
lederen
Lisbeth
Hauen og
klubben!

portslig kan vi si oss meget fornøyd. Klubben har gjennom årene
fått mange gode titler å smykke seg
med. Vi har bl.a. norgesmestertitler
både i damesingle, damedobbel, lag
og veteran, samt i singel og dobbel i
junior. Opp igjennom disse 25 årene
har vi hatt flere medlemmer som har
spilt både på junior- og seniorlandslaget i
flere år, og ellers har vi også mange andre
seire og fine plasseringer.

et har vært mange ildsjeler i
klubben gjennom 25 år. Det er
mange vi kan takke for alt som er
gjort for klubben. Dette trengs overalt i klubber og foreninger for å holde ting gående.
Det er nå kun 3 igjen av de som
har vært medlem siden vi startet i
1992. Det er Arnhild Larsen, Johnny Larsen og meg selv. Stor takk til
oss samt andre som også har vært
medlemmer opp igjennom og hjulpet til med å holde klubben gående.

D

S

iden oppstarten har det gått opp og
ned, både når det gjelder det sportslige
og medlemsmassen. Vi har vært alt fra 10
til 36 medlemmer. Noen ganger har vi
godt besøk på klubbkvelder, og noen
ganger sliter vi litt for å klare økonomien.
Vi har en super huseier som gir oss en
hyggelig månedspris, noe vi er kjempetakknemlig for. Vi har også kommunen
som har støttet oss i mange år – vi hadde
nok ikke hatt klubben så lenge om det
ikke hadde vært for slik bra støtte. Det
har også hjulpet klubben godt at både
NDF og kretsen har vært flinke å støtte juniorspillerne våre når de
har vært ute og reist.
De årene vi har vært mange
medlemmer, har jo alt gått
mye lettere rundt med dugnader og loddsalg. De årene vi har
vært få medlemmer, har vi virkelig satt pris på den ekstra støtten vi får, noe som gjør at vi
fremdeles har en klubb. Det er
mye utgifter gjennom et år med
bl.a. husleie, strøm og forsikring
samt alt annet som koster ved å ha
sitt eget lokale.

S

et er jo noe helt spesielt å kunne
ha sitt eget. Da har vi mulighet
for å spille når vi vil og sette i gang

D

småturneringer når det passer oss. Vi
har plass til alle avisutklippene, bildene,
pokalene og alt annet klubben etter
hvert eier. Det blir som et hjem nummer
to for oss som tilbringer mye tid her – og
det har nok blitt en del timer.
Vi har også mye dartshistorie i lokalet
vårt. Undertegnede liker å ta vare på
ting. Her er protokoller fra Norges Dartsforbunds forbundsting gjennom mange
år. Det samme med alle papirene fra
Kretstinget, helt fra kretsens første år, og
selvfølgelig alt fra klubben vår. Bladet
daRts er også arkivert her. Kretsen hadde
sin egen blekke noen år og det samme
hadde også klubben. Disse har vi også,
og jeg tror vi også finner noen
nummer
fra

Så var det hyggelig at vi fikk besøk på vår jubileumslunsj av Kultursjef
Mariann Eriksen som kom med en gave
til klubben på 5.000 kroner.
I tillegg var også kretsen representert
ved Vidar Knive, Sandefjord DK v/ Kjetil
Hansen. Fra Kongsberg kom Per Anisdahl med flotte roser og fra Larvik Kirstin Høiberg med en fin lykt og lys.
daRts ved Anne skulle også kommet,
men ble dessverre forhindret fra og delta, men nydelige blomster ble levert på
døren. Holmestrand DK var også invitert, men fikk dessverre ikke til å komme. Nøtterøy DK, samt Styret i NDF ble
også invitert.
JUBILEUMSTURNERING
Vi hadde jo litt dartspill også. Det var
15 stk. til spillestart, i tillegg til noen som
bare var innom og oss som arrangerte.
Vi spilte et par runder med Steins 5kamp, to runder med tac-tic og så alle
videre til cup med 501. Mye bra spill
og mange flotte premier i anledning
dagen.
Resultater:
1. Per Anisdahl
2. Arild Larsen
3. Iselin Hauen
3. Marianne Halvorsen
Takk til alle som kom og var
med å feire dagen vår.

k!
øyeblik
esrike
n
in
m
Noen

Lisbeth og resten av klubben
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NM for juniorer og Treff 4

HÅKON HELLING & SIMON EKEBERG
sikret seg 1. & 2. plassene i begge øvelser
fra finalen: Simon og Håkon.

En bra
avslutning for
Håkons siste
år som
junior!

1. og 2. plass i dobbel – Ole Christian, Fredrik, Simon og Håkon.
«VI GIR ALDRI OPP» skriver
Lisbeth om fremtidens junior
darts. Det gjelder alle darts
interesserte å hjelpe til i jakt
etter nye, ivrige unge spillere!
«DET ER GØY».

1. og 2. plass i singel – Simon og Håkon.

Å være publikum er fint det også!

Lisbeth skriver: Vi hadde håpet å få
til en helg med overnattings muligheter og litt ekstra moro denne
gangen. Men, det er ikke lett å få
dette til blant de få klubbene som
stiller med juniorspillere. Vi gir
ikke opp og prøver å få det til videre. Når det gjelder til neste år, så
slår vi sammen Juniortreff 1og 2 på
starten av året og treffe 3 og 4 på
slutten av året – så gjerne med
overnatting og pysjcup!
Men, en solskinnsdag i Porsgrunn var det i allefall, da seks spil-

Hele gjengen.

lere stilte til start på årets Junior
NM. Viljar skulle også vært med,
men det kolliderte med andre ting
denne gangen Det var koselig med
2 nye spillere fra Østfold Stål DK,
Markus og Teodor. Håper dere syns
det var så greit at dere kommer
igjen ved neste anledning!
Det ble spilt både NM Junior og
Treff 4. Det var få spillere, men
som alltid på disse samlinger, mye
godt spill! Det er moro og se at
disse får det så godt til i mange av
kampene sine. Jeg lar resultatene
snakker for seg. Så håper jeg å se
alle igjen ved neste treff – gjerne
enda et par nye. Det er dere rundt
i klubbene som må hjelpe til med
dette!
Lisbeth, junioransvarlig

Resultater neste side!

NM junior 2017
2. september i Porsgrunn
Singel åpen klasse:
1. Håkon Helling, TTA
2. Simon Ekeberg, Østfold Stål
3. Ole Christian Handelsby,
Østfold Stål
3. Fredrik Sørum, Dokka
5. Markus Lium, Østfold Stål
5. Teodor Lium ,Østfold Stål
Dobbel åpen klasse:
1. Simon/Håkon
2. Ole Christian Handelsby/Fredrik
3. Teodor/Markus

Håkon 13 piler
Simon/Håkon 21 piler i dobbel
Ole Christian 107 utgang
Juniortreff 4 2017
2. september i Porsgrunn
Singel åpen klasse:
1. Håkon Helling, TTA
2. Simon Ekeberg, Østfold Stål
3. Markus Lium, Østfold Stål
3. Ole Christian Handelsby,
Østfold Stål
5. Teodor Lium, Østfold Stål
5. Fredrik Sørum, Dokka

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!

Dobbel åpen klasse:
1. Simon / Håkon
2. Ole Christian Handelsby / Fredrik
3. Teodor/Markus
Håkon 15 piler og 112 utgang
180: Ole Christian og Fredrik

