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LEDER
Atter en gang er ti-
den inne for si «Hei»
til alle mine kjære
darts venner, og til å
ønske enhver en fin-
fin høst sammen
med familie, især
barna, og eventuelle
venner. Kanskje
noen har hatt med
dartsutstyret på fe-
rie i sommer, og det
kan være akkurat
disse som kommer til å kjempe om topplasseringene i NM i
september. Hvem vet?

Hvis noen har savnet første utgave av bladet i år, er det flere
årsaker som ligger bak. Det som satte en stopper for en stund
var mitt barnebarn, Alex Hoffs bortgang, som kom plutselig
og uventet. Det viser seg at han fortsatt hadde mange darts-
venner fra både juniortida og også noen år som seniorspiller.
Alex’ mor, Anita, sender en varm takk til alle dere som på en
eller annen måte har vist sin omtanke i denne vanskelige 
perioden.

Det har vært masse spilling og mange enestående resultater
blant både herrer og damer i år. For meg personlig er det
imidlertid et stort, tomt hull der hvor våre flotte juniorer tidli-
gere har figurert gjennom mange år. Det er trist at det over
hele Norges land, ikke finnes noen ungdommer som er inter-
essert i å være med på å prøve noe nytt. Både Tove Snerten og
Lisbeth Hauen gjorde en glimrende innsats når juniordartsen
blomstret, og våre jenter fulgte i damenes fotspor og gjorde
det bra i utlandet. Samtlige må holde øyne og ører åpne og
prøve å få innpass i nye ungdomsgrupper for å få i gang 
junioraktiviteten igjen.

Siste nytt utlandet var fra Finland i mai, der Nordic Cup ble
spilt. Og ja, atter en gang vant våre damer totalt. Vi sender
kjempegratulasjoner.

Vi har også fått ett nytt spillested som de fleste nå har fått
prøvd og virker fornøyde. Det er et flott sted – men det må ta
slutt på de gjentatte uheldige episodene blant deltakerne. Hvis
ikke vil vi etter hvert befinne oss uten noen steder å avholde
våre turneringer. 

Vel møtt til høstsesongen.
Anne Hoff

Redaktør for medlemsbladet daRts

Forsidefotos: 
Anne Hoff og Rachna.

Ravhna er til stor hjelp med mange
utmerkede bilder. Redaksjonen tak-
ker henne og alle andre som hjelper
til med bilder og stoff vi ellers ikke
hadde fått vite om!

Stolt av damene i T.T.A. Anne har også spilt for
T.T.A. i mange år. Men det er for ca 25-30 år siden.
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Hei! 
Kjære dartsfolk rundt omkring! Da går
vi nok en gang mot en liten sommer-
pause før det braker løs igjen på
høstterminen. Hadde egent-
lig ikke så veldig mye på
hjertet denne gangen
bortsett fra èn ting. Vi
har nå fått til en avtale
med et flott spilleho-
tell som bare har gjort
det beste de har kun-
net for oss. Medlemmer
har meldt seg på våre
største turneringer i håp
om det skulle bli en trivelig
dartshappening på et flott ho-
tell. Det er bare trist at det derfor skjer
så til de grader usportslige ting som vi
har opplevd to ganger på rad på Olavs-
gaard. Vi hadde medlemmer som har
vært borte i lengre tid som deltok på
NM-lag/singel, men som på grunn av
disse hendelsene uttalte at dette var sis-
te gangen de deltok. Slik kan det ikke
fortsette. Hele organisasjonen må ta tak
for å få gjort noe med dette problemet.
Det er ubeskrivelig flaut å måtte stå
skolerett foran ledelsen av hotellet flere
ganger i løpet av èn eneste helg å bekla-
ge voksne menneskers oppførsel. Slik
skal det bare ikke være! 

Når det er sagt tror jeg også det var
mange som har opplevd de to turne-
ringene på Olavsgaard som veldig posi-

tive. Vi i styret ønsker å fortsette
med å kjøre våre største tur-
neringer der. Og vi er i
gang med å forsøke å for-
handle oss til nye datoer
for neste spilleår. Den
beste søknaden er at vi
i NDF viser oss frem
fra vår beste side og
synliggjør hvilken fan-
tastisk sport darten
egentlig er. 

Det er bare å gratulere de norske
landslagspillere med flotte resultater i
Nordic Cup. En spesiell gratulasjon til
vårt damelag med en fantastisk flott
prestasjon. Vel gjennomført av både
spillere og lagledere/kapteiner. Det
lover godt for den videre satsningen
mot Ungarn senere i høst. Ønsker alle
dartspillere rundt omkring en fantastisk
god sommer, men før vi tar helt ferie
møtes vi til nye sjanser på Olavsgaard
både i mai og juni. Ønsker også å sende
en spesiell hilsen til familien Hoff som
har hatt en vanskelig tid.

Frode

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

Visepresident
Helge Talstad-Koppang
Ranesvegen 38
6456 Skåla
Mobil:  93 08 61 20
helge@darts.no

Sekretær
Vidar Abrahamsen
Solheim 18
9415 Harstad
Mob:  45 86 93 38
vidar@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:
Stein Håvard Helling
Nedre Storgate 60
3012 Drammen
mobil: 91 84 18 35
stein@darts.no

VARAMEDLEM:
Gunn Kristiansen
Enebakkveien 44A
0657 Oslo
mobil: 40 52 81 81
gunn@darts.no

Sende mail til hele styret:
styret@darts.no

Vis hensyn for 
hverandre!

Husk 
«FAIR PLAY»!

Quality Hotel Olavsgaard

NDFs nye «lekeplass»

daRts oppfordrer alle
spillere før, under og
etter turneringer til
korrekt oppførsel til
beste for sportens 

renommé.



Kåring av årets Norgesmes-
ter ble som vanlig en spen-
nende opplevelse. 146 her-
rer var med for å kjempe
om årets norgesmestertittel.
Det var masse bra spill i lø-
pet av dagen og mange til-
skuere bidro til å opprett-
holde en spent atmosfære
helt til slutt.

Tekst / bilder Anne Hoff

I de 16 puljene var det kun to der det
var notert noen spesielle bragder. Det
var John Ivar Larsen med 118 utgang
og  med et 18 pi-
lers leg. Det er ikke ofte Ronny Kasin,
VIC blir slått ut i første runde, men
det sørget TTAs Thomas Eiesar for
denne gangen. Overaskende var det
også at Vegar Elvevoll, K.H, ble over-
mannet av Rune Kristoffersen, LV. Hå-
kon Helling, TTA var med til 8-delsfi-
nalen der han ble slått ut av Atle Ber-
ger, ØS. Geir «Reka» Tollerud, TTA,
hadde en god dag da han slo ut en iv-
rig Kjell Michael Vaabenø, ØS, i pulje-
finalen. Reka fortsatte til kvartfinalen. 

Resultater fra kvartfinalene ble som
følger. Thor Helmer Johansen, YO,

slo Geir Tollerud, TTA. Svein Arvid Ny-
gård, LH, vant over en av dagens store
favoritter, Kent Jøran Sivertsen, SMØ. Så
tapte Atle Berger, ØS, for Stig Jarle
Knudsen, LH, og i siste kvartfinalen sto
det mellom NC-1/NC-2 eneren Cor Dek-
ker og Bård Heitmann, NID. Cor hadde
sikkert store ambisjoner de to NC-sei-
rene tatt i betraktning, men han tapte
for Bård som fortsatte til semifinalen.

Semifinalen mellom Bård og SveinArvid var meget spennende da spil-
lerne tok hvert sitt leg til score 3-3.
Svein Arvid fikk sin plass i finalen be-
kreftet da han sikret seg sjuende leg og
endte med 4-3 i sluttscore. Det var en
god og jevnspilt kamp, der Svein Arvid
hadde leg på 21, 17, 22, 23 piler og pil-
snitt 22,18, mens Bård hadde leg på
19, 30, 19 piler og snitt på 21,16.  

Den andre
semif inalen
var mellom
Thor Helmer
og Stig Jarle
Knudsen, to
gamle ørner som
har spilt mange
harde kamper mot
hverandre tidligere.
Denne semien var en av de
tøffere. Det ble både 2-2 og 3-3, før det
endte 4-3 da Thor Helmer kapret siste
leg på 15 piler. Finaleplassen mot
Svein Arvid Nygård ble dermed et fak-
tum, og Thor Helmer skulle slåss for å
beholde tittelen som Norges-
mester fra 2017.

Finalen ble en enveiskjø-ring av Thor Helmer. Da
han ledet 5-0 gjorde Svein Ar-
vid et forsøk og kapret sjette
leg til 5-1 i score, men da var
det også slutt. Thor Helmer
vant siste leg og tittelen var
sikret. Thor Helmer ble der-
med norgesmester for andre
år på rad. En kjempeinnsats.
Likedan av Svein Arvid som

vant flere meget
gode kamper i lø-
pet av dagen.
Noen detaljer

fra kampen: Thor
Helmers leg var på
14, 30, 21, 16, 12,
24 piler. Leget på 12

piler gikk slik: 100, 140,
171, 90. Thor Helmer hadde

pilsnitt på 25,00, mens Svein Ar-
vid hadde 19,8.
Svein Arvid byttet klubb fra Kelly’s

Helter til Lillehammer DC for en
stund siden. Kan tenke meg at begge
klubber er stolte av ham nå. 
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NM SINGLE HERRER 2018

THOR HELMER JOHANSEN
forsvarte NM tittelen fra 2017

Sensasjonell 
2. plass til

tromsøværingen 
Svein Arvid 

Nygård

TAKK FOR OSS

MOROA ER OVER
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NM SINGLE DAMER 2018 

Norgesmester for tredje gang
RACHNA DAVID 

Og så var det damenes tur til å
konkurrere om årets norgesmester
tittel. Spenningen var å føle på, og
de fleste var klare over at det fan-
tes flere aktuelle kandidater enn
på lenge. Og sånn som alle kjem-
pet. Det i hvertfall ikke mangel på
viljestyrke!

Tekst / bilder: Anne Hoff

Det ble spilt mange bra kamper igjen-
nom puljefasen, for det meste uten de
store overraskelser da de 8 kvartfina-
listene stod klare. Slik gikk det med de
4 kampene: Rachna David PLZ, slo
Monica Martinsen, HAD; Inita Bite,
DGA, satt ut Langevågs Erika Hansen;
Tamara Schuur, PLZ, vant over Marte
Maria Krol, NØT. og Birgitte Juler,
TTA, slo Cynthia Munezero, Pub.Sot.
Dessverre ikke flere enn to bragder
notert: Rachna en 150 utg. i puljene:
Inita traff 15 pilers leg 111 utgang.

Og så var tiden inne for semifina-
len. Rachna slo Tamara, som mu-

ligens var Rachnas farligste motstan-
der. Kampen var ett jag etter makt! Ta-
mara gikk ut som et lyn og plutselig le-
det hun 3-0 / leg på18, 13, 19 piler. Det
så dårlig ut for Rachna, og mange var
sikker på at det var «over & ut» for
hennes del. Men da kjenner de ikke
Rachnas kapasitet. Hun rolig skaffet
seg 3 leg på 18, 2x21 piler og det ble et
skikkelig «dartsdrama» der det kun
trengtes EN pil for å kunne møte opp i
finalen. Score 3-3! Det var stille i hal-
len. Tamara bommet på 100 / rest på
55. Jøss! Rachna bommet også på utg.
40 og la  igjen 40 i rest. Men, Rachna
bommer ikke på D.20 / 40 utgang to
ganger etter hverandre. I avgjørende
leg satt pilen hvor den skulle… midt i
D.20! Yesss! Mye spenning og Rachna
til finalen mot Inita. Det var muligens
en av dagens mest spennende kamper,
i allefall på damesiden. 

Iden andre semifinalen måtte Initaspille det hun var god for for å sikre
at Birgitte Juler, T.T.A ikke ble en av fi-
nalistene. Hun fikk det til og etter en
bra kamp ble det Inita som gikk videre

til finalen der
Rachna ventet
henne. Inita vant
semien 4-2 / leg på
26,29,32 og 19 piler
(kampens raskeste leg). H.ut-
gang på 54 kastet Birgitte i det alle før-
ste leg; pilsnitt Inita 18.07 og Birgitte
18.67 / leg på 23 og 28 piler. En for-
holdsvis tett kamp her også. Slik ble
Rachna og Inita klare til å prøve seg i
finalen. 

Finaleresultat ble 4-2 til Rachna. Ini-ta må har hatt en skikkelig løft da
hun tok 2 leg på 27 piler! Men, slik
som ofte skjer, Rachna var nådeløs da
hun sikret seg 4 leg på 24, 17, 33, 24
piler og p.snitt på 20.28p.
Vi gratulerer begge finalister! Rach-

na for sitt stødig spill og sin 3de. Nor-
gesmestertittel. Inite for sin iver og «gå
på»-innstillingen! Hun gir aldri opp!
Det var «nesten» Inita. Det kommer
mange flere sjanser.
Flott innsats begge to!

Fortjent 
2. plass til
Inita Bite

Velfortjent 2.
plass til Inita
Bite.
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NM DAMER KLUBBLAG 2018 

9 lag stilte til start i årets NM,
hvert lag med 4 deltakere. Det ble
King George som var uheldig og
måtte spille innledende kamp mot
Langevåg! De tok i alle fall 4 leg
fra dagens ener!

Så direkte til kvartfinalene der Will-
helm Tell og Larvik vant sine kamper
9-8 og 9-5 mot Kelly’s Helter og Øst-
fold Stål. Langevåk slo Yorker DC 9-3
og T.T.A så vidt kom seg videre med 9-
8 (1-poeng) over D.G.A. 

Semifinalene bød ikke på den store
spenningen. Langevåg slo W.T 9-5 og
T.T.A. vant 9-6 over Larvik. Så ble det
T.T.A. mot Langevåg i finalen. Begge
lag ga det de kunne i håp om å bli Nor-
ges nye mestere, og det er skikkelig
synd at vi ikke har fått mere innblikk i
kampen. Vi som fulgte med var nesten
like spent som spillerne, men Lange -
våg gjorde det helt klart at egentlig var
de sterkest og det var de! Det er kun å
gratulere de nye Norgesmesterne. 

«Så glad er vi, så glad er vi» Årets vinnere
av NM Damer klubblag Langevåg DK

Langevåg DK slo til med NM-tittel

T.T.A. hadde store ambisjoner og var tydelig heltent, men Langevåg ble for sterke i
finalen.

foran T.T.A på 2. plass
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NM  HERRER KLUBBLAG 2018 

Det ble mange artige oppgjør i lø-
pet av dagen, noen mer underhol-
dende enn andre. Med 40 delta-
gende klubber var det i hvert fall
nok å velge imellom. 

Tekst & bilder: Anne Hoff  

I 8-delsfinalen skjedde det noe uventet
for de fleste, da Kelly’s Helter fra
Tromsø slo en av de antatt sterkeste la-
gene, Langevåg 1 med 9-7. 
Atter et lag nordfra, Øst-Finnmarks

Darts Team, overrumplet Lillehammer
som tapte 5-9. Men mot Yorker 1 i
kvartfinalen ble Øst-Finnmark selv
«tilintetgjort» med 1-9. Det var ingen
spøk å møte Yorker 1 i denne turne-
ringen. Ellers i kvartfinalen slo Smøla
1, The Playerz 1 med 9-8, Sandefjord
tapte 7-9 for Kelly’s Helter og til slutt
tapte The Playerz 2 6-9 for Nidaros.
Og så videre til semifinalene. 

Med 5-9 i sluttscore gjorde Nidaros
en bra innsats i den ene semien

mot Yorker 1, men det var ingen over-

raskelser at Yorker sikret sin finale-
plass. I semien mellom Smøla og Kel-
ly’s Helter ble det sistnevnte som måt-
te bite i det sure eplet, etter at Smøla
vant kampen 9-2. Semifinale i et NM
er bra og vi gratulerer både Kelly’s
Helter og Nidaros med delt 3. plass.

Finalen mellom Yorker 1 og Smøla 1
så ut til å bli en nokså åpen kamp,
men Yorker viste tidlig hvem som var
sjefen og Smøla måtte nøye seg med 2.
plass etter 5-9-tap. Grattis Yorker! 

Litt utenom. . . 
Vi tittet også på 8-delsfinalene og pluk-
ket ut noen tilfeldige kamper. Først Ni-
daros mot Public Sotra. Etter 10 leg le-
det Nidaros 6-4. Så gikk de neste fire
legene på rappen til Nidaros mens P.S.
stod fast. Sluttscoren ble Nidaros 10 og
Public Sotra 4. 
Neste kamp var mellom Øst-Finn-

mark og Lillehammer 1. Etter 10 leg
var scoren 5-5, men da tente Øst-Fin-
mark som sikret seg det ene leget etter
det andre og resultatet ble plutselig 9-5.

Gutta var heltente. 
Vi noterte også kampen mellom San-

defjord og The Playerz 3. Det var også
en kamp som sto 5-5 etter at 10 leg var
spilt. «Nå eller aldri» tenkte Sandefjord
og sikret seg to raske leg, før en lett
nervøs Morten Bøe gikk ut og sikret
sin klubb ett poeng til. BRA! Deretter
reduserte The Playerz to ganger, men
Sandefjord satt inn offensiven og YES!
Bjørnar Johansen sikret laget seier
med 9-7, og avansement til neste run-
de.

Yorker DK 1 lekte seg på veien til finalen
hvor Smøla DK 1 også ble slått

Runar Gundersen

Thor Helmer Johansen Roy Brodin

Cor Dekker



COR DEKKER vant NC 1
med Atle Berger på 2. plass
«Hvordan vil helgen bli?» var det
mange av de 90 herrer og 36 damer
som lurte på. De møttes på ett nytt
spillested, nemlig Quality Hotel Olavs-
gaard, på vei mot Gardemoen. 
NM Single og Lag ble avviklet på

samme plass, og det ble spennende å
delta på NDF’s årlige bankett på et
nytt sted. 
Det var mye bra kasting i løpet av

helgen og flere overraskelser ble obser-
vert underveis. Kveldscupen i sitt kjen-
te mønster er blitt borte og den vanlige
søndagsdoublen er nå flyttet til fredag
kveld. Det var visst en liten gjeng som
organiserte det de kalte for en Kvelds -
cup. Mer vet vi ikke om det.

HERRESINGLE, 96 delt.
Etter å ha spilt parturnering på fredag
kveld var de fleste oppvarmet og klare
til å gå løs på NC 1 i god tid på lørdag
morgen. Mye virkelig godt spill ble det
– det gjaldt ikke bare Cor. Det er umu-
lig å nevne alle som spilte godt, men vi
begynner med kvartfinalene og de sis-
te 8 deltakerne.
Cor Dekke slo Rune Gundersen,

begge YO; Ronny Kasin. VIC slo Bjørn
Linna, HL; Atle Berger, ØS slo Kent Si-
vertsen, SMØ og Henrik Halsvik, PLZ
vant over Kjetil Michael Vaabenø, ØS.
Det gjensto 4 ivrige semifinalister. 
Atle møtte Henrik og sikret seg fina-

leplass med 4-2 score / 52, kampens
høyeste utg. Det var en bra kamp, til
tross for at Henrik manglet litt «aggre-
sjon». Atle oppnådde et bra pilsnitt på
26,55 mot Henriks 23.00. Leg for Atle

13 piler, (kampens raskeste)19, 21, 22
piler mot Henriks 18 og 20 piler / Hen-
rik vant første leg med kampens høyes-
te utgang på 52p. Spenningen dirret i
luften før finalekampen. Cor mot Atle!
Hvem ville havne øverst på resultatlis-
ten? Etter en meget rask og godt spilt
start, ledet Cor plutselig 3-0. Da var lø-
pet kjørt, til tross for at Atle fikk med
seg ett leg til slutt slik at resultatet ble 4-
1. Cor imponerte atter en gang – to av
årets NC’r i boks allerede!

Bragder NC 1 herrer
Her følger noen eksempler fra puljespil-
let i NC-1: Ståle Sterseck 140 utg; Arild
Folgerø 116 utg; Kent Sivertsen 170, 156
utg; Frode Røstad 146 utg; Jan Ø. Vi-
ken, 100 / 158 utg. og 11 piler; Bjørn H.
Linna 158 utg. og 13 piler; Thor Helmer
Johansen 123 utg. og 13 piler; Lars Be-
njaminsen 11 piler; Ronny Kasin 13 pi-
ler; Sluttspill. Cor Dekker 116 / 122 utg;
Kjell Arild Gravseth 130 utg. og 14 pi-
ler; Henrik Halsvik 151 utg.

TAMARA SCHUUR vant 
NC 1 foran Inita Bite

DAMESINGLE, 31 delt.
Det var fin atmosføre rundt spillingen,
og mange ivrige damer stod og trippet
for å vente på sin tur. Selvsagt var det
noen som var skuffet og noen som var
meget gledelig overrasket etterpå. Da-
mene er ikke så flinke som herrene til
å notere bragder som høye utganger og
raske leg. Det er synd fordi det er ofte
mye bra spill i løpet av puljespillet.

Vi plukker opp spillingen i kvartfina-
len hvor Iselin Hauen tapte 1-4 for Ra-
mona Mostad Eriksen; Tamara Schuur
vant 4-2 over Erika Hansen; Rachna
David tapte 3-4 for Inita Bite og Karin
Mikalsen slo Monica Martinsen 4-2.
Inita fortsatte å imponere med en 4-

1 seier over Karin Mikalsen i semifina-
len. Karin hadde pilsnitt på 14.01 og
Inita 17.87. Den andre semien ble en
av de sjeldne da Tamara ikke tapte ett
eneste leg og vant 4-0. Tamara hadde

NC 1-4 PAR
HERREPAR, 33 par
Double ble spilt på fredag kveld,
og det fantes mange farlige par
som trente sammen før det ble al-
vor. Det ble merket at det var litt
stillere før dommeren kom på
plass og spillingen startet. Som
vanlig går vi rett på kvartfinalene,
og første par vi ser er Atle Berger /
Henrik Halsvik, ØS/ PLZ som spil-
te mot Roy Brodin / Jonny Peder-
sen, YO. Kampen sluttet 4-2 i Roy /
Jonnys favør. Så ble Frank Stein-
sland / Lars Benjaminsen, P.S, slått
grundig 4-1 av Johnny Fjellheim /
Lars-Erik Lindgren, PLz. Likeledes
tapte Kjell-Arild Gravseth / 

 / Ø.Fin 1-
4 for Kent Sivertsen / Andreas Rok-
stad, SMØ. Sist ute var Jostein Ol-
dret / Ronny Kasin, NID / VIC,
som møtte Jacques Langston / Ve-
gar Elvevoll LH / KH, og tapte 2-4 i
nok en bra kamp.
Mange håpet på to spennende se-

mifinaler, men ble skuffet. Johnny /
Lars-Erik slo Roy / Jonny lett 4-1, og
med samme score vant Kent / An-
dreas over Jacques / Vegar. Finalen
ble klar med Kent / Andreas i fører-
setet mot Johnny / Lars-Erik. Sty-
ringen må har vært bra da paret
vant 4-0. De hadde 25,25 i pilsnitt
og 23, 28, 29, 17 piler.
Følgende bragder ble notert

underveis: a) Geir Alvheim / Jan
Erik Laberg: 13 pilers leg, b) Geir
«Reka» Tollerud: 137 utg, c) Rach-
na David: 167 utg, d) Kjell Michael
Vaabenø / Rachna David: 12 pilers
leg, e) Roy Rustad, TTA: 144 utg.

DAMEPAR, 9 par
9 spente par treffes til sin første
double på en fredagskveld på
Olavsgård.  I semifinalen mellom
Cynthia Munezero / Jorunn Næss
Ekren, P.S / KO, og Mona-Lise Bro-
din / Elen Johanne Holmen, YO /
SM, ble det Cynthia / Jorunn som
spilte best og slo Lise-Mona / Elen
Johanne 4-1. I den andre semien
Inita Bite / Monica Marthinsen,
DGA / HL feiet Karin Mikalsen /
Hege Elvevoll, KH / TTA av banen
4-0. Finalen mot Cynthia / Jorunn
var litt tøffere men Inita / Monica
gav seg ikke og vant kampen 5-3 til
slutt. Godt gjort! Pga ett par
laaange leg i starten ble pilsnittet
redusert betraktelig til 15.70 for
Inita og nesten likt15..60 for Moni-
ca. Første damedouble på Olavs-
gård er overstått!

Nr. 1/2/20188

NC-1/2
Oslo

16./18.febr.
2018

tekst: Anne Hoff.
bilder: arkiv.



COR DEKKER
Gjentok lørdagens suksess!

ATLE BERGER på 2. plass
for 2. gang

Første test av våre nye spillelokaler på
Olavsgaard var overstått dagen i for-
veien med par turneringen, og spiller-
ne følte seg trolig tilfreds med oppleg-
get. Det finnes mange trapper og lange
korridorer på hotellet, men det er opp-
til enhver å klare å orientere seg. Det
var mange som deltok på banketten
med premieutdeling og hyggelig sam-
vær med darts venner som kommer
langveis fra og som man ikke ser så
ofte.
I innledende ble det notert noen få

bragder; Henrik Halsvik, Plz ,2x14 pi-
lers leg, mens 
hadde leg på12 og 16 piler. Kun 2 note-
ringer ble gjort, og det er vanskelig å
tro på at det ikke var flere godbiter.

HERRESINGLE – 98 delt.
Av de siste åtte deltakere gikk de føl-
gene videre til semifinalen. Cor Dek-
ker, ØS, som slo Jan Erik Laberg, KO
4-0;  vant 4-
3 etter en tøff kamp mot Ronny Ka-
sin,VIC  slo Kent Sivertsen. Likedan
vant Kjell Mikael Vaabenø, ØS  4-3
over Anders Rokstad, SM, og Atle
Bergner, ØS slo Kent Sivertsen i ennå
en 4-3 kamp. Det sier litt om hvor
jevnt det er i toppen, (3x4-3 kamper

men den 4.kamp endte 4-0).
Den ene semien vant Atle forholds-

vis greit over Kjell Mikael 4-2. Atle
hadde pilsnitt på 24.9 og leg på 21, 18,
20, 18 piler mot Kjell Mikael’s snitt på
24p og leg på 21, 22, piler. Semien nr.
2 mellom Cor og  sluttet
også 4-2 i Cors favør. Han kastet leg på
15,21,15,19 pilerog han oppnådde ett
meget bra pilsnitt på 28.09. Men 

 var ikke langt etter med leg på
19,17piler og pilsnitt på 27.73. Et an-
net eksempel på kvalitet i kampen.
Cor kastet 9 x tons og 2x 180, mens

 hadde 10 tons og 1 x 180.

RACHNA DAVID tok revansj
og gikk helt til topps i NC 2

DAMESINGLE – 30 delt.
Et imponerende deltakerantall til da-
meklassen å være. Det viser seg at
flere damer tar sjansen og søker seg
inn i dartsfellesskapet, og spillenivået
øker hele tiden. Damene er stort sett
flinkere enn herrene til å notere brag-
der fra innledende runder, selv om det
denne gangen var litt lite, Rachna Da-
vid kastet et 15 pilers leg med 112-ut-
gang og Tamara Schuur hadde et 16 pi-
lers leg og en 116-utgang.

Kvartfinalene endte slik:
Ramona Mostad Reiksen, L. Våg, vant
4-3 etter en tøff kamp mot X’ns Iselin
Hauen. Tamara Schuur og Rachna Da-
vid, begge PLZ, slo hhv. Birgitte Juler
og Cynthia Munezero 4-1. Sluttresulta-
tet i kampen mellom Jorunn Næss
Ekren og Tonje Renstrøm er ukjent,
men det ble Jorunn som gikk videre til
semifinalen. 

Rachna og Tamara avanserte til finalen
etter å ha slått ut Ramona og Jorunn.
Kampen mot Jorunn er et bra eksem-
pel på Rachnas nivå denne dagen.
Kampen endte 4-0 med leg på 21, 17,
22, 19 piler og snitt på 26,00. Jorunn
slet til ingen nytte. 
Ramona slet også mot Tamara i den

andre semifinalen som Tamara til slutt
vant 4-2. Det vi vet er at Tamaras bes-
te leg var på 24 piler og høyest utgang
tok Ramona med 69. Atter en gang ble
det finaleoppgjør mellom Rachna og
Tamara. Kampen ble en maktdemon-
strasjon der Rachna faktisk feide Ta-
mara av banen med 4-0.

Det var mye fint spill og gode resul-
tater underveis. Spenningen er

alltid til stede når noen spillere har ut-
merket seg. Alle vil så gjerne bevise at
det går an å ta dem, men det skjer så
altfor sjelden…

Olavsgaard Hotel har et litt annere-
ledes setup enn på de stedene vi

har spilt på før, men det har også
mange fordeler. Ikke minst for alle de
som kommer med fly, og hotellet er
STORT! Man kan lett gå seg vill mens
man leter etter heisen. Ellers var servi-
cen og de ansatte helt topp. De impo-
nerte.
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snitt på en bra 24.14 og leg på 24, 26,
17, 16 piler. En grei semifinale til
tross for at det ble «enveis»-kjøring!
Og så… Finalen! Tamara og Inita er

klare! Det var straks klart at Tamara
hadde kontroll og at Inita slet litt. En
lang dag og mye spilling! Allikevel tok
Inita 2 leg og sluttscore ble 4-2 i Ta-
mara’s favør. Absolutt en bra kamp.

Det var hyggelig med en kort dags be-
søk til Olavsgaard for å få en idé om
hvordan det blir fremover! Snart er
det NM single / Lag som er en enda
større prøve enn NC 1 & NC 2.

Til alle mine darts venner!
Også nye ansikter som duk-
ker opp her og der – velkom-
men alle sammen. Vi treng-
er dere.

«daRts er klart til trykk»! Deilige
ord, spesielt denne utgaven som
har vært litt tøff og få til pga pri-
vate problemer. Denne utgaven
dekker 2018 fra 1. januar til 31.
august. Mest mulig er tatt med
for å sikre oppfølging fra år til år,
som tidligere. 
Vi har igjen september og ut

året som vi skal gjøre vårt beste
til å få ut tidsnok til juledagene!
Vanskelig å love noe har jeg er-
fart i år… men vi prøver.

Jeg vil gjerne få takke ALLEsom har vært med for å hjelpe
meg og Per-Morten fra Oslo Sats,
Repro & Montasje A/S i 20 år! Be-
gynner å bli noen år – takk Per-
Morten!

Spennende fremtid om alt fal-ler på plass for atter ett år
med daRts eller om vi må skille
lag.  «Time will tell». 
Deres meninger er viktige!

ALLE meninger fra dere ville
selvsagt blir tatt imot med glede
– uansett. ajoseph1922@outlo-
ok.com er åpen for alle. SKRIV!

Fortsett å hygge dere med darts.Ja! Og daRts! Med hilsner og
takk for at dere er til!

Anne Hoff
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Kent Jøran Sivertsen benyttet
anledningen til å vinne NC 3.
Norgesmester Thor Helmer 
Johansen på 2. plass.

Denne gangen var det Rachas
tur til å vinne over Tamara!

Og så var var helgen i gang da Norges-
cup 3 & 4 skulle avgjøres. Det er klart
at de fleste lurte på om Cor Dekke vil-
le fortsetter å være øverst på listen et-
ter seiere i både Norgescup 1 og 2. Ut i
fra resultatlisten var ikke Cor til stedet
på NC.3. Dette med forbehold. Han
kunne kanskje har havnet på en plass
mellom 33 og 66! Alt KAN skje i darts!
Tom kunne Kent har truffet ham i en
av de aller første kampene.
Men slik gikk det i kvartfinalene, se-

miene og finalen:

Kvartfinalen:
Kent Sivertsen Smøla DC slo Jan Erik
Laberg, Kong Oscar DC: Thor Helmer
Johansen slo Jacques Langston, Lille-
hammer DC; Kjell Michael Vaabenø,
Østfold Stål måtte gi seg for Per Anis-
dal, Golden Lion og siste par var Vegar
Elvevoll, Kelly’s Helter som vant kam-
pen over Mikael Lindstrøm, også Øst-
fold Stål.
Semifinaler: Det høres ut fra tilsku-

erne at det ble 2 «alright» kamper. Den
ene mellom Kent Jøran og Per og den
andre mellom Thor Helmer og Vegar.

Det ble Thor Helmer og Kent som gikk
til finalen.
Finalen: En kamp som hadde vært

gøy å ha sett, Kent Jøran Sivertsen
ovenfor Thor Helmer Johansen. Det
ble sikkert en fin kamp som sluttet i
Kent Jøran’s favør. Bra innsats, Kent.
En dag som visstnok var problem fri

og med masse godt spill. Slike dager
trenger vi mange av.

To damer som har kjempet mot
hverandre i mange finaler.
Denne gangen var det Rachna’s
day. Fortjent seier etter stødig
godt spill

NC 3 dameklassen bestod av 22 spil-
lere fra 14 forskjellige klubber. Bra at
så mange klubber er involverte. Det
var mange spennende øyeblikk før da-
gen var omme. Da dagen tok slutt var
det som så ofte før Rachna David, PLz
DC som toppet listen til slutt med Ta-
mara Schuur, PLz DC på 2. plass. Nei!
Ikke overaskende. 
3 & 4 plassen gikk til Therese Mar-

tinsen, DGA og Heidi Gulbrandsen,
Marvin DC.
De 4 kvartfinalene gikk slik: Tamara

Schuur, PLZ vant over Jorun Næss
Ekren fra Kong Oscar. Rachna David,
The Playerz slo Inita Bite, DGA. The-
rese Martinsen, DGA slo Mona-Lisa
Brodin, Yorker og Heidi Gulbrandsen,
Marvin slo Iselin Larsen, X’DC
Den første semifinalen ble spilt

mellom Heidi & Tamara og den andre
mellom Rachna & Therese. Leit at vi
ikke har flere detaljer og «godbiter».
Første gang med nye systemer mang-
ler alltid noe. 
Atter en gang møtes de 2 rivalene

Rachna og Tamara som kjempe for
gull- I hvert fall for øverste plass på
pallen. Ikke gull bestandig som for
lenge siden! dessverre!
3de damer klasse ferdigspilt og kun

4 igjen.
Raskeste leg Rachna 13 piler.

COR DEKKER «dyttet» Kent
ned til 2. plass etter at Kent
vant NC 3!

Kent måtte nøye seg med en 2.
plass nå når Cor var tilbake!

Dessverre vet vi ikke nøyaktig antall
herrer som deltok i NC 4, men i for-
hold til tidligere møter høres 55 og 68
riktig ut. I hvertfall var alle deltagere
veldig ivrige og det var mye godt spill å
følge med på, noe som er blitt «daglig
kost» for tiden. Som vi pleier vises hva
skjedde fra kvartfinalen til slutt!

Så starter vi med kvartfinalene, og
plassene t.o.m. 5-8. Jostein Olderet,
Nidaros, var den uheldige som traff
Cor i kvarten. Videre Kent Jøran Si-
vertsen møtte en klubb kammerat An-
dreas Rokstad, også Smøla DC, og det
gikk ikke så bra for Andreas. Atle Ber-
ger, Østfold Stål satt en stopp for Vegar
Elvevoll, Kelly’s Helter. Den siste
kvartfinalen var mellom 2 «tøffinger»
som aldri gir seg! Ja, hvem vant? Det
var Thor Helmer Johansen, Yorker DC
mot Stig Jarle Knudsen, Lillehammer.
Thor Helmer er farlig om dagen, men
Stig Jarle var ikke nervøs og sikret seg
den siste plassen i semifinalene. Han
har vel vunnet over Thor Helmer opp-
gjennom årene!

Dessverre vet vi ikke scorene fra se-
miene eller finalen. Men, det ble Cor
som vant til sist med Kent på 2. plass.
Det er blitt ofte samme navn blandt

NC-4
Oslo

16.juni.
2018

tekst: Anne
Hoff. 

bilder: innhentet

NC-3
Oslo

16.juni.
2018

tekst: Anne
Hoff. 

bilder: innhentet
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IKKE GLEMT…
Den aller første turneringen som
«ble borte» for oss i år er dessverre
NM Veteran 2018. I mange år har
turneringen blitt gjennomført i
Kongsberg på Hotel Golden Lion i
regi av Per Anisdah.(han vant klas-
sen «Super Veteran» i år). Her er de
to beste i alle klasser. Dessverre har
vi ikke bilder.

Vinnerne av de forskjellige grener:
Herresingle:
1. Piotr Krol, Nøtterøy DC;
2. Tellef Milander, Østfold Stål 

Superveteran:
1 Per Anisdahl, Golden Lion DC
2. Thor Helmer Johansen, Østfold Stål

Seniorveteran:
1. Svein Arne Hjelmeland, WTDC
2. Eiler Egholm, 3-sverd DC

Damer single:
1 Inita Bite, D.G.A DC
2.Heidi Berdal, NID DC

Herredouble:
1. Per Anisdahl/Helge Verket, GL/TTA
2.Morten Bøe / Bjørnar Johansen

Damedouble:
1.Heidi Berdal / Unni Bakkan,
NID/Namsos

2. Birgitte Juler/Hege Andersson,
TTA

«toppene». Ikke så lett for Landslags -
kaptein Vegar Elvevoll!
Nu er det slutt med Norgescup for

en stund, men i løpet av høsten er det
2 Norgescup helger 5-6 og 7-8.

Tamara til topps i fjerde NC

Årets fjerde NC-4 ble spilt med 20
påmeldte damer fra 14 forskellige
klubber! Det ble mange spennende
øyeblikker før dagen var omme, og
det var ikke overraskende å finne Ta-
mara Schuur øverst på pallen. Rach-
na var ikke langt bak, men denne dag
var det Tamara’s dag!

Opplysninger om hvordan det gikk
med kvartfinalene følger etter: Tone
Rommen, Hadeland DC tapte for Ta-
mara; Så var det Inita Bite, DGA, som
tapt for Rachna; Heidi Gulbrandsen;
Marvin DC ,var for god for X’ns Iselin
Larsen og siste kvarten vant Cynthia
Munezero, Public Sotra DC over Jo-
run Næss Ekren, Kong Oscar DC.
Det er beklagelig at vi ikke har nær-

mere detaljer om kampene. Det vi vet
er at Tamara slo Heidi Gulbrandsen i
den ene semien og Rachna seiret over
Cynthia i den andre.
Slik sluttet en uhyre spennende

dartshelg med mye bra spill og spen-
nene kamper – og mye som var nytt
for oss alle!

DaRts oppfordrer klubbene til å
rekruttere unge spillere til darts-
sporten. Vi trenger å bli flere! 
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Elitecup 2018

KENT SIVERTSEN & RACHNA DAVID

Årets ELITECUP-enere
runners-up Kjell Michael Vaabenø & Birgitte Juler
Som vanlig gikk Elitecupen
av stabelen i Arendal slut-
ten av januar. Været har vi
ikke hørt noe om - og spør
heller ikke. Turneringen var
visst like vellykket og mor-
som som vanlig. Herfra
overlater vi ordet til Øyvind
Jørgensen som har mye po-
sitivt å fortelle.

Tekst & bilder: Øyvind Jørgensen

Vi startet fredag kveld, skriver Øy-
vind, med kvalifisering som ble spilt
mellom de 11 følgende herrer: Jarl
Yngve Skomsøy, Bjørn Helge Rostad,
Bjørn Arne Kristiansen, Eivind Karl-
sen, Svein Lunde, Robin Lundemo Ei-
det, Odd Jacobsen, Roy Rustad, Stein
Ivan Gorseth, Jerry Sandvik og John
Juler. De følgende kvalifiserte seg:
1. Jarl Yngve Skomsøy, Smøla DK
2. Robin Lundemo Eidet, Willhelm
Tell’s DC

3. Bjørn Helge Rostad, Prommens 
Piler

4. Bjørn Arne Kristiansen, Arendal DC

Det dukket ikke opp noen damer på
kvalifisering i år, så det ble bare

10 spillere i dameklassen på Elitecu-
pen. Tamara Schuur hadde dagens ras-
keste leg på 15 piler, mens både Rach-
na David og Tamara hadde utganger
på 107.
Dagen hadde gått smertefritt om det

ikke hadde vært for problemer med en
spiller som trakk seg midt i puljespil-
let, noe som skyldtes alkohol og rykter
om avtalt spill. Slike ting må vi bli
kvitt i fremtiden, og vi må nok bli
strengere og diskvalifisere folk som
ikke klarer å oppføre seg pga. alkohol
eller usportslig opptreden. 

DAMER SEMIFINALE  

I semifinalen for damer var det Birgit-

te Juler og Jorunn Næss Ekren som
møttes. Her ble resultatet (3-2, 3-2), til
Birgitte som dermed vant 2-0 i sett.
Birgitte hadde 17,85 i snitt og Jorunn
18,11.
I den andre semifinalen møttes

Rachna David og Tamara Schuur. Her
ble resultatet (3-1, 3-2) til Rachna som
da også vant 2-0 i sett.  Det var en jevn

kamp hvor spillerne hadde henholds-
vis 24,31 og 24,61 i snitt.

HERRER SEMIFINALE

Den ene semifinalen gikk mellom
Henrik Halsvik og Kent Jøran Sivert-
sen. Resultatet ble 2-0 i sett til Kent 
(3-1, 3-1), der Henrik hadde snitt på

Racha jaget til mål av Birgitte Juler.
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Elitecup 2018

24,81 og Kent 26,44. Meget bra pilsnitt
for begge spillerne.I den andre semifi-
nalen vant Kjell Michael Vaabenø over
Kenneth Svardal.
I Damefinalen vant Rachna 3-1 i sett

over Birgitte (3-1, 3-0, 1-3, 3-0). Pilsnitt
for Rachna var 22,48 og Birgitte 17,49.
I Herrefinalen vant Kent 3-1 i sett 

(3-2, 3-2, 2-3, 3-1) over Kjell Michael.
Pilsnitt var 26,19 for Kent og 25,14 til
Kjell Michael. 

Redaksjonen takker Øyvind Jørgen-
sen for alle tiders innsats for daRts i
forbindelse med Elitecupen 2018.
Den sosiale siden av helgen var sik-
kert like hyggelig som tidligere år.

Et lite supplement til Øyvinds fine
rapport om kvart-, semi- og selve fi-

nalen. Det var slett ingen overraskelse
at Rachna og Kent vant Elitecupen
2018. Det ble en flott start på det nye
året, svært imponerende av begge to.

I puljespiller var det mange som hadde
noen meget bra resultater selv om de
ikke kom blant de alle beste, så vi har
prøvd å spore opp utganger over 100 og
leg som gikk på 16 piler eller mindre.

Først viser vi høye utganger: Marco
Scharin, 129; Andreas Rokstad, 121;
Terje Oseth, 114; Frank Ulseth, 106;
Jacques Langston, 100.

Raske leg: Jacques Langston, 12 p.;
Frank Ulseth, 15 p.; Ronny Kasin, 16
p; Robin Lundemo Eidet, 16 p.

I guttas singleklasse var det til slutt Kent Sivertsen som stod igjen med den største
pokalen. En bra start på året 2018. Men han måtte kjempe hardt for seieren. Kjell
Michael Vaabenø slo godt fra seg i tre av de fire settene. 

Hyggelig å høre fra Tromsø,
takket være Svein Arvid Nygård
som skriver på vegne av arran-
gørklubben Kelly’s Helter.
Turneringen startet med velkomst-
cup fredag, der 24 spillere møttes i
en trekt dobbel. Finalen ble vun-
net av Terje Nylund / Ingar Nilsen
som slo Marta Krol / Rune Dale.
Resultatet ukjent.

Lørdag var det klart for helgas før-
ste singelturnering Tromsø Open,
der det ble spilt puljespill. Her stilte
18 herrer og 10 damer opp til dyst.
Kvartfinale herrer: Anders Åstrøm-
Ronny Kasin 3-1. Per Jan Fagermo-

 2-3, Svein A.
Nygård-Christian Wilhelmsen 0-3
og Håkon Helling-Frode Røstad 1-3.
Semifinale Anders-  4-3 og
Christian-Frode 4-2. 
Anders vinner finalen enkelt 5-0

over Christian Gratulere. Pilsnitt
Anders 27.23 og Christian 20.25.

Semifinale damer Marta Krol-Ka-
rin Mikalsen 3-0 og Veronica Si-
monsen-Monica Martinsen 0-3. Fi-
nalen vinner Marta-Monica 4-0.
Gratulere. Snitt for Marta 21.09 og
Monica 16.49.

Søndag var det Kelly’s Open som
skulle avikles og her møttes 17 her-
rer og 10 damer opp til 3 runder
Monrad og kamp om pengene.
Kvartfinale herrer: Kjell Arvid
Gravseth-Håkon Helling 2-3; Chris-
tian Wilhelmsen-Frode Rørstad 3-2
og Anders Åstrøm tapte 2-3 for Per
Jan Fagermo. Her spilte Par Jan me-
get godt.  / Kasin 3-2. Ronny
kastet dagens høyeste utgang med
164 p.
Semifinale Håkon-Christian 4-2 og
Per Jan-  1-4. Finalen mellom
Håkon og  endte 2-5. Gratu-
lerer! Snitt  25.93 og Håkon
23.9.
Semifinale damer Marta-Rita Elin

Beck Hauglid 4-0 og Karin-Anne
Grete Pedersen 3-4. Finalen vant
Marta 4-0. Gratulere med full-pott i
helgen. Snitt Marta 18.22 og Karin
15.49.
At det stiller bare 18 herrer lørdag

og 17 på søndag, synes jeg er dårlig.
Greit at det er ferieavvikling for
mange, men det er for dårlig av
klubbene i Troms. Skjerp dere!
Håper alle kom seg vel hjem. Vi
sees plutselig.             Hilsen Svein

TROMSØ OPEN &
KELLY’S OPEN
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Årdal Open 2018

Omlag 60 ivrige dartspillere
fant veien til Årdal for å
være med en av årets mest
populære turneringer, sam-
men med smilende Årdø -
linger og Roy Schultz som
ønsket alle velkommen.
Buss over fjellet like impo-
nerende som alltid, selv om
tunellene er litt skrem-
mende! Kunne skrevet mye
mer, men dessverre må det-
te være kortere en vanlig,
grunnet diverse uhell den
siste tiden.

Tekst / bilder: Anne & Anita Hoff

HERRESINGLE 

De som skulle spille samlet seg i spille-
hallen kl. 09, klar for dagens strid, el-
lers kunne man hygge med venner i
strålende solskinn og blant svære fjell-
sider. Hvert år er det strålende sol,
men «det er slettes ikke hverdag» sier
de som bor der. Det var mye meget bra
kasting i løpet av dagen. 60 deltagere
er nok til å skape mye aktivitet. 
Vi tar oss en rask tur innom semifi-

nalene: «En nær ting», eksploderte Ro-
bert Hansen, Lvg, etter nettopp å ha
tapt 3-4 for Kent Sivertsen, Smø. En
bra kamp. 
Andreas Rokstad hadde en lettere

oppgave mot Kenneth Bråteng fra
Namsos, som han «uforskammet» slo
4-1!

Og så videre til finalen hvor vi fikk
oppleve en praktfull darts oppvis-

ning. Spillerne tok hvert sitt leg inntil
score var 3-3! Helt stille i hallen. Etter
15 piler hadde Anders 210 i rest / Kent
154. Kjempeinnsats av Anders som kas-
tet 180 og etterlot 30 i rest. Han kunne
faktisk tillate seg en smule trygghet?

Dog stod Kent med 74 i rest! Men Kent
tenkte annerledes og stille og rolig gikk
han for å kaste – 3piler og 74 var i boks!
Å kunne holde seg rolig er kanskje den
viktigste element i å være en god darts-
spiller? I allefall kan Kent det.
Ikke bare vant Kent Årdal Open

2018, men han hadde allerede to napp
i «potten» som hadde samlet kr. 27.000
«oppi» etter 9 år. Ikke noe rart Kent var
glad da premieutdelingen tok til. Vi
gratulerer både Kent og Anders for
topp «underholdning»! Dere var fan-
tastiske flinke, begge to. Ikke kun i fi-
nalen – men hele dagen.
Noen få bragder gjennom denne da-

gen: Christian «Josse» Langvåg DC: 14
piler Håkon 121 utg. Andreas Rokstad,
2 x 15 piler. 160 utg.; Andre Lervik, 13
piler.

DAMESINGLE

Bra antall påmeldte og mye godt spill.
Før i tiden vil de fleste kun betale for å
følger med the «men», men «LADIES»
trekker til seg flere tilskuerne. Men vi
har kun resultatene. 
Semifinalen mellom Ramona Mo-

stad Eriksen og Erika Hansen, begge
Langevåg DC vant Ramona ganske
greit 3-1; Semifinale 2 stod mellom Jo-
runn Ekren, KO og Tamara Schuur,

Plz. Sistnevnte hadde det ikke bare en-
kelt mot Jorunn som fulgte henne hele
veien. Tilslutt ble det Tamara som gikk
videre til finalen med sifre 3-2! 
Dessverre har vi ikke resultatene fra

finalen, men i likhet med Kent, var
denne seieren Tamara’s tredje i «pot-
ten» (2 napp fra tidligere) med en ge-
vinst på 12.000 samlet etter 3. seier /
over ett tidsrom på 8 år. Tamara var
like glad som Kent da premieutdeling-
en tok til og fikk utdelt kroner 12.000 i
tillegg til vinnerpremier. Vi er glade på
dine vegne Tamara! Gratulerer!

Kent Sivertsen & Tamara Schuur

3. seier for begge to &

potten med noe godt i!
best igjen!

Yessss!

En følesesladet
Kent Sivertsen
vant Årdal Open
for tredje gang
og mottok 
pokalen med
penger!

Runner up Ramona. Her 
sammen med «sjef» 

Roy Schultz
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Det var med tungt hjerte jeg måtte
gi beskjed om at Anita og jeg måtte
trekker oss fra vårt årlig besøk til
Badeland Open. Vi får ta igjen i
2019! 36 herrer og 15 damer var
påmeldt til singleklassen og tilste-
deværende forteller at den vanlige
og vennlige atmosfæren var der –
som alltid.

Tekst: Anne Hoff

En meget vellykket kveldscup på fre-
dag kveld. Det var merkverdig at
Kveldscupen presterte å ha 10 flere
deltakere enn lørdagens single klasse,
d.v.s 61 spillere. Det finnes alltid noen
som er tilstede som ikke skal spille i
hovedkonkurranse, men som synes
det er artig å kaste nå og da. Å spille
darts ER populært – noe som tallene
viser. Etter mye bra spill havnet Ken-
neth Bråteng, Namsos / Mona Lisa
Brodin,T.T.A på 1. plass med Terje
Oseth, Lillehammer / Håkon Helling,
T.T.A på 2. plass. En bra start på hel-
gen.

HERRESINGLE. ÅPEN KLASSE
34 DELTAGERE

Lørdag og Singleturneringen
Etter 3 år som «Kongen av Badeland»
måtte Ronny Kasin nøye seg med en
kvartfinaleplass denne gangen, utslått
2-3 av Terje Oseth. 1. plassen gikk til
Henrik Halsvik, Players, som slo Ru-
nar Andersson, T.T.A, i finalen. Leif
Inge Oen. T.T.A, nådde en bra plass i
semifinalen som han tapte 2-4 for
Rune. Ellers: Kvartfinalen slo Henrik
Runar Gundersen, Yorker; Leif Inge
vant over Mikael Lindstrøm, Ø.Stål og
Jan Roar Larsen tapte for Rune. Fina-
len var faktisk det engelskmenn kaller
for en «walk-over» da Henrik vant
overlegent 5-1 i score. Mye bra spill i
løpet av puljene. 
Raskeste leg 12 piler for Mikael Lind-
strøm. Høyeste utgang Ronny Kasin, 158p.

Noterte bragder i puljene. Takk! Håkon
Helling: 17, 15, 14, 16 piler/ 136 utg:
Terje Oseth /142 utg:  Henrik Halsvik

14 p.: Jon Anders Sveum 115 utg: Mi-
kael Lindstrøm 14 p 12x15 piler / 120
utg. Ronny Kasin: 158 utg.

DAMESINGLE.15 DELTAGERE 

Bra antall deltakere i forhold til på-
meldte herrer. Dessverre mangler vi
noen «godbiter» og har ikke så mye å
fortelle. Fra kvartfinalene: Birgitte Ju-
ler T.T.A slo Therese Martinsen D.G.A
nr. 2 Eva Hammerback, D.G.A vant
over Bjørg Klevengen Bel Air og Gunn
Kristiansen tapte for Mona Liom, Dok-
ka. Siste kvarten var mellom Inita
Bite, DGA, og Tone Romen. H.land
DC og ble vunnet av Inita som dermed
ble siste semifinalist. Vi vet ikke så
mye om selve semi- eller finalekam-
pene, men det vi vet er at Eva Ham-
merback D.G.A vant semien over
D.G.As Inita Bite og at Birgitte vant
semfinalen over Mona Liom, Dokka,
og gikk til topps etter å har vunnet fi-
nalen over Eva.

PARHERRER, ÅPEN KLASSE
17 PAR 

Rett på kvartfinalen der Dave Bates /
Derek Henry, T.T.A tapte for dagens
enere Runar Gundersen / Michael
Lindstrøm, YO / Ø .S; Bjørn Sveum /
Per Ivar Nørstebøen, Dokka, tapte for
Thomas Eiesar / Leif Inge Oen, T.T.A;
Geir Tollerud / Roy Brodin.T.T.A / Yor-
ker vant over Thomas Liom / Simon
Ekeberg Dokke / ØS. Siste kvartfinale
– og kanskje overraskelse for mange,
nr. 1 fra lørdag, Henrik Halsvik sam-
men med Jan Roar Larsen, Players /

Yorker, semifinalist fra
lørdag tapte for Runar /
Michael. Terje / Ronny
tapte den ene semien for
Thomas / Leif Inge. Den
andre semien vant Rune
/ Michael over Geir /
Roy.
Finalen vet vi dessver-

re ikke score (eller kan-
skje vi rett og slett ikke
finner det. Vi takker for
utmerket tilbakemelding
om helgens spilling!)

PARDAMER, 15 PAR

Bra oppmøte på damesiden og flere
gode kamper å følge med på. 

Fra kvartfinalen – Ann Christin Fos-
sard / Mona Lise Brodin, Tarja Oseth /
Wilfrid Kasin og Hege Andersson
/Bjørg Kleveland alle tapte 0-3 mens
4de par Therese Martinsen / Inita Bite
måtte til 3-2 for å slå Therese / Eva
Hammerback / Kari Malmstrøm. Ikke
kun de to, men også tredje mann fra
Badeland som alltid passer så godt på
oss. 

Semifinale 1: Birgitte / Monica had-de det f.h.v lett å vinne 3-1 over
Theresa / Inita. 
Semifinalen 2. Mona / Guro spilte

bra, vant kampen 3-2 og finaleplass
over Trude / Tone. De fortsatt å vise
alle at det ikke var tilfeldig at de var i
finalen. De fulgte Birgitte / Monica
«helt til døra» d.v.s til score 3-3. Men
da skyndte Birgitte / Monica seg og av-
sluttet 4-3, og så var de også øverst på
Badeland Par-lista. 2018.

Det var leit å sitte hjemme mens
alle dere hygget dere atter en

gang sammen på Raufoss. Men etter å
ha «snust litt» her og der ble det helt
klart at våre gode venner og «Gudfe-
drene for Badeland Open», Terje Oseth
og Roar Bustebakke fortjener like mye
ros og skryt som alltid, i likhet med
Øistein fra Badeland
Vi gleder oss allerede til neste år!

Badeland Open 2018

HENRIK HALSVIK & BIRGITTE JULER

Velfortjente enere!



51 herrer og 19 damer stilte opp
til Cricket 2018, noe som en stund
siden var lite kjent i Norge men
som er blitt en del av norsk darts
etter hvert.

HERRER
Som han pleier, spilte Atle Berger, ØS
rolig og behersket hele dagen. I kvart-
finalen traff han på Christian »Josse»
Johansen, L.vag. Atle vant kampen og
gikk videre til semien hvor Jacques
Langston, LH, ventet på ham. Jacques
måtte nøye seg med delt 3. plass til
slutt. Det er hyggelig å kunne meddele
at 
sikret seg 2. plass etter å har tapt fina-
len for Atle. Det er ikke så ofte «Øst-
Finmark» dukker opp i finaler. Bra

.

DAMER
Rachna David og Tamara Schuur mø-
tes atter en gang i en finale. Det kan
snart kalles for «en dårlig vane», sett
med øyene til de som havner på delt 3.
plass noen ganger! Rachna slo Cynthia
Munezero, Pub.S, i semifialen. I den
andre semien tapte Ramona Mostad
Eriksen, Lvg, for Tamara. Finalen
mellom Rachna og Tamara ble ganske
enveiskjørt fra Rachna sin side som
vant 4-1. Overraskende for mange,
men det er nesten umulig å gjette seg
fram til resultater mellom disse to da-
mene.

NORSK CRICKET 2018

ATLE BERGER & RACHNA DAVID

Årets beste Cricketers!
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LANDSLAGSUTTAK
WDF Europe Cup 2018
Damer:
Rachna David, Playerz DC
Tamara Schuur, Playerz DC
Marta Maria Krol, Nøtterøy DC
Jorun Næss Ekren, Kong Oscar DC

Herrer:
Kent Sivertsen, Smøla DK
Andreas Rokstad, Smøla DK
Stig Jarle Knudsen, Lillehammer DC
Kjell Michael Vaabenø, Østfold Stål

Vi ønsker dere lykke til med spilling-
en og med en fin tur sammen også
vekk fra skiva!

Rachna David og Atle Berger
øverst på resultatlista.

Finalistene, her sammen med
barna til Rachna David.
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NM KRETSLAG 2018 • NORSK WINMAU 2018

11 lag var påmeldt til årets NM Krets-
lag i herreklassen, hvorav 5 stykker
hørte til Oslo/Østlandet Krets. Så fulg-
te Telemark / Vestfold med 2 lag og
følgende klubber  spilte med kun ett
lag: Møre & Romsdal, Trøndelag, Hor-
daland og Sogn og Troms, og Oslo /
Østland krets som mange ganger tidli-
gere var en trussel for alle.

Isemifinalen tapte Telemark/ Vest-fold I for Oslo/Østlandet I og Oslo
Østlandet II tapte for Møre & Roms-
dal. Også til finalen ble det Oslo 1 og
Møre & Romsdal. Sistnevnt var popu-
lære blant publikum som ønsket seier
over Oslo / Østlandet I! De hadde ikke
sjans mot OØDK gutter. Likevel var
det rettferdig plassering med Møre &
Romsdal og Telemark / Vestfold på an-
nen- og tredjeplass.
Det er dog på sin plass å gratulere

OØDK med flott innsats over mange
år! Godt gjort!

OSLO/ØSTLANDET TIL TOPPS!
«JA!  Vi vant igjen! Er dere overrasket?»

Flott  prestasjon av runners-up

MØRE & ROMSDAL

55 Herrer og 20 damer deltok i
årets Norsk Winmau, noe som er
like spennende hvert år med sjans
for en tur til England for å delta i
Winmaufinalen som gevinst. I alt
er det 4 herrer og 2 damer som får
tur, inklusiv Norgesmestere 2018. 

Tekst: Anne Hoff
foto: Rachna David

Hos herrene var det Jacques Lang-
ston, Lillehammer som vant finalen
med Jan E. Laberg, Kong Oscar, på 2.
plass. Mye bra spill sies det, men
dessverre ingenting å fortelle om. De
4 herrene som får reise til England er
Jacques Langston, Jan E. Laberg, Jer-
ry Sandvik og Norgesmester Thor

Helmer Johansen.
Ingen overraskelse at de to damene

som reiser er Rachna og Tamara! Vi
som er hjemme følger med og ønsker
dere lykke til. 
Hos damene ble det også mye godt

spill og gode kamper å følge med i lø-
pet av dagen. De siste 8 damene var
kun velkjente navn og semifinalene
gikk slik: Cynthia Munezero, PubS,
ble slått av Rachna David,PLz og Ta-
mara Schuur PLz, vant semifinalen
mot Ramona M. Eriksen, Lvåg. 
Finalen mellom Rachna og Tamara

ble en velfortjent seier til Rachna. Vi
mangler kampdetaljer. Det er på sin
plass å ønsker Rachna og alle dere
som reiser til England og Winmau fi-
nalen. GOOD LUCK!

God tur til England
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NORDISK OPEN 2018 FINLAND

Raschna – stor suksess i Finland
Spilte 3 open klasser – vant 3!
To år tilbake var det Norge som stod
for Nordiske Open 16 og de som var
med var heldig nok å oppleve spen-
ningen i forbindelse med selve kon-
kurranse, og hygge ved å sitte og slå av
en prat sammen med kjente fra resten
av Skandinavia. Ett eksempel var Anne
som plutselig traff en herre som sa
med en gang – «Takk for «sist». Det
viste seg at «sist» var i 1995 i Dan-
mark! Slike opplevelser skjer ikke ofte,
men kan skje når som helst hvis man
har vært med darts lenge nok. 
Og så var Norge på vei til Finland,

nærmere sagt Helsinki, for å være
med på Nordisk Cup Open 2018. Det
norske laget bestod av 2 herrelag og 1
damelag med 4 spillere per lag. 

Tekst: Anne Hoff
Opplysninger/bilder: Rachna

Vi tar damene først med
Rachnas store suksess.

Hun vant ALT hun spilte, d.v.s
Finnish Open, Nordisk Open
og Nordisk Par sammen med
Tamara Schuur. En helt utrolige
resultat som norske «dartere»
gleder seg over. Noe «smått» i
tillegg: Rachna kastet en gang
170 og var oppi 28. i snitt i fina-
len! I tillegg til spillingen har
Rachne forsynt redaksjonen
med kampresulter, plasseringer
og bilder. Flotte bilder ble tatt
av Rachna selv. Hvem det var
som tok dem vet vi ikke.
D e s s v e r r e

mangler vi
opplysning-
er på her-
residen. Vi

har fått vite at de norske spilte
gjennomsnitt bra og det ble to flotte re-
sultater. Kent Sivertsen fra Smøla DK,
fikk en velfortjent 2. plass i Nordisk
Masters & Stig Jarle Knudsen, Lille-
hammer DC, spilte seg frem til en me-
get bra 3./4. plass. Flott innsats begge
to!
Og så reiste en fornøyde Landslag-

skaptein, Vegar Elvevoll hjem til Nor-
ge og nye oppdrag. En fin opplevelse
for norske deltakere i Finland, og i
Helsinki skinte Rachna som en stjer-
ne! Og det er hun.
Bra folkens!Vegar Elvevoll, Andreas Rokstad , Mikael Lindstrøm og Kent Sivertsen.

Kent
Sivertsen
2. plass

Stig 
Jarle

Knudsen
3. plass

Henrik Halsvik, Stig Jarle Knudsen, Ronny Kasin og Kjell Michael Vaabenø. Racha og Tamara til topps i Damer Par.
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Tekst: Anne Hoff
Bilder: Stein Myrvold

Velkomstcupen ble vunnet av Birgitte
Juler og Stig Jarle Knudsen. Det var to
navn som dukket opp flere ganger i lø-
pet av helgen, men mer vet vi ikke om
spillingen.
Lørdag kveld var det et langt bord

dekket til alle som ble sultne om kvel-
den. Det høres ut til å ha vært vellyk-
ket og alle hadde det hyggelig. 

SINGLE DAMER

JA! Atter gang var det Birgitte Juler
som toppet listen, men ikke nok med
det. Det var tredje gang Birgitte vant
turneringen og hun fikk derfor Van-
drepokalen til odel og eie. Bra jobba
Birgitte! Atter en gang havnet Christi-
ne Falck på andreplass.

SINGLE HERRER

Her ble det førsteplass for Stig Jarle
Knudsen, med Kenneth Bråteng, Nam-
sos DK, som jaget ham helt til det sis-
te, og selv havnet på en bra andre-
plass. Stig Jarle hadde bestemt seg,
han skulle være best i Sogneporten i
år, og det greide han med glans.

ÅPEN DOBBEL

Nr. 1: Christine Falck / Stian Falck. 
Nr. 2: John Juler / Kenneth Bråteng.

Fornøyde gjester reiste hjem fra Sogneporten i Aurland på søndag
kveld etter nok en fin dartsopplevelse.

Stig Jarle Knudsen & Birgitte Juler årets stjerner�

SOGNEPORTEN 2018

Magne Aalen, fra
Aardal DK, var på
plass for å passe på
at «hans» turnering
gikk etter planen.
Det var nemlig Mag-
ne med familie som
startet opp turne-
ringen i Aurland som
en prøve for 13 år si-
den. I år våknet Sog-
neporten til liv igjen,
25-26. august, med
en deltakelse på 36
herrer og 5 damer.
Det hadde vært fint
med noen flere da-
mer, men helgen
gikk bra for det.

Birgitte Juler og Stig Jarle Knudsen.



osrmdigitaltrykk

Vi har verken funnet opp 
kruttet eller internett 
– men trykksaker, 
det kan vi!

Vågsenteret – Ytre Enebakk • tlf. 401 74 473 • oslosats@oslosats.no




