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LEDER
Dette er forvirrende og ikke helt lett å takle! Som vi skrev sist, skal daRts nr. 4
2010 være den første utgaven som skal ut på nettet. OBS: pdf-filtype benyttes.
Gamle vaner er ikke lett å gå i fra! For eksempel har den mest fordelaktige
bruk av de få fargesidene vi  har hatt til rådighet vært en viktig del av planleg-
gingen. Plutselig kan alle sider være i farger! Kanskje dette er en av fordelene
med det nye systemet? Kanskje ikke? Ikke sikker på det. Som sagt, en ny tanke-
gang og nye vurderinger! 

Året 2010 er straks forbi og vi kan se tilbake på mange vellykkede turneringer
og mange fine prestasjoner. I utlandet har Norge hevet seg både i Nordisk Cup
og i Europe Cup, og har bevist for verdens dartselite at norske spillere skal man
ha respekt for! Norske navn dukker opp oftere og oftere i sluttspill fra diverse
utenlandske open turneringer. Ikke noe ”bare Norge” på oche’n, nei! Vi gratule-
rer alle som har vært med på å heve spillenivået i norsk darts.

Norgescupmesterskapet 2010 er ferdigspilt og registreres i daRts 4 / 1010. Samt-
lige Norgesmesterskap er avholdt og mange, mange openturneringer har vært
arrangert  dette året. Norgesmestrene kan begynner å tenke på nye medaljer, og
klubber rundt omkring i landet kan starte opp planlegging for openturneringer
i 2011. Norsk Pentathlon ble årets siste utfordring, og Robert Hansen og Tove
Verket har drøye syv måneder på seg til å friske
opp spillingen for å møte de store gutta i Eng-
land! Gratulerer og tvi tvi begge to!

Juniorene har hatt fine treff på Øslandet, Vest-
land og Sørlandet samt et vellykket Norgesmes-
terskap med kåring av Norges første Jente-Nor-
gesmester. Skuffelsen var stor i Altafjord DK da
deres årlige Treff Nord måtte annulleres pga.
manglende deltakelse sørfra. Forhåpentlig ville
denne tendensen rette seg opp i 2011.

Det er bare å takke alle for samarbeid, mye
spenning og masse bra darts i året som snart er
forbi! Vi gjør det vi kan for at daRts fortsatt skal
bli noe å glede seg til!

GOD JUL & GODT NYTTÅR ALLESAMMEN!

Forsidefotos: Aslaug Ekren
Norges bronselag: Thor H. Johan-
sen, Øyvind Aasland, Roy Tore
Christensen (leder), Robert Wagner
og Vegard Elvevold. Norges dame-
lag: Marianne Halvorsen, Åslaug
Ekren (leder) og Veronica Simonsen
Sveriges bronselag: Magnus Caris,
Dennis Nilsson, Daniel Larsson og
Ørjan Thomsson.
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Dette nummeret av medlemsbladet
”daRts” er historisk. Bladet vil ikke bli
trykt og sendt til alle medlemmer som
tidligere, men i stedet publisert elektro-
nisk slik at alle som ønsker det kan las-
te det ned fra internett. Ved å utgi bla-
det på denne måten, sparer vi trykkeut-
gifter og porto for utsending, men opp-
rettholder likevel den redaksjonelle bi-
ten som tidligere. Vi håper at dette er
en løsning som medlemmene vil aksep-
tere, og at ansvarlige i klubbene kan
skrive ut bladet så også de som ikke har
tilgang til internett kan få lese det. Nes-
te nummer vil bli trykt og sendt ut på
vanlig måte, og deretter vil vi trolig
veksle mellom trykte og elektroniske
nummer av medlemsbladet framover.
Sesongen 2010 er nå på det nærmes-

te ferdig. Når dette skrives er det kun
Norsk Pentathlon med den påfølgende
rankingturneringen som gjenstår av of-
fisielle turneringer før vi alle kan ta en
velfortjent juleferie. Nye norgescup-
mestere sammenlagt er kåret, og for
første gang kan vi også gratulere egne
jentevinnere i juniorklassen. En stor
gratulasjon til alle vinnerne; Per Anis-
dahl, Øyvind Aasland, Marianne Halv-
orsen, Hege Kristin Baklid, Robin Lun-
demo Eidet, Elin Andreassen og Ann-
Helen Wirkola.
Internasjonalt kan vi se tilbake til en

rekke gode internasjonale plasseringer
i 2010. Spesielt kan vi trekke fram her-
relandslagets innsats i Nordic Cup og
Europe Cup, men også i Winmau
World Masters var det flere norske del-
takere som gjorde seg bemerket. Bred-
den blant de beste virker å være bedre
enn på lenge, og det har også vært en
betydelig økning av norske spillere
som reiser og skaffer seg internasjonal
erfaring gjennom å delta på europeiske
openturneringer. Dette er positivt og
lover godt for framtiden.
I juniorklassen vil det bli et genera-

sjonsskifte neste år, da en rekke av de
som har vært mest aktive de siste
årene fylte 18 år i 2010. Det er gledelig
å se at en del av disse også klarer å ta
steget over i seniorklassen, og spesielt
Robin Lundemo Eidet har etablert seg i
toppen i seniorklassen i sin siste se-

song som juniorspiller. Det er selvføl-
gelig en utfordring å erstatte de som
blir for gamle, men det er fortsatt en
rekke klubber som har egne junior-
grupper og flere indikerer at de plan-
legger å starte opp. Det største proble-
met med junioraktiviteten er imidler-
tid å finne ledere som er villige til å
stille opp både for egne juniortreninger
men også som arrangører av juniortref-
fene. Det er selvfølgelig arbeidskre-
vende for en klubb å stille med vakter
og funksjonærer som skal passe på en
gjeng med ungdommer en hel helg,
men samtidig er det svært givende og
morsomt å kunne følge med utvikling-
en til våre yngste medlemmer. Styret
og Juniorutvalget jobber opp mot aktu-
elle klubber, og vi håper å få på plass
arrangører til juniorturneringene i
2011 i løpet av kort tid.
Kretsledermøtet i begynnelsen av fe-

bruar er viktig for å utvikle NDF som
organisasjon. En hovedsak denne gang-
en vil være NDFs turneringer, både
hvilke turneringer vi skal arrangere,
hvordan de bør arrangeres og også
hvordan hver enkelt skal oppføre seg
som deltaker. Fair-play kommer vi sta-
dig tilbake til. Det er viktig å opprett-
holde fokus på dette slik at NDFs tur-
neringer blir en positiv opplevelse for
alle som deltar, både etablerte dartspil-
lere og nye medlemmer. Gleden ved å
spille darts i et godt miljø er det frem-
ste aktivum vi har i forbundet, og hvis
ikke våre deltakere trives vil de heller
ikke komme tilbake igjen. Et annet
tema som er satt opp på Kretsledermø-
tet er ”Hva kan forbedres i NDF?” Det-
te er et veldig åpent tema, og her vil
det være mulighet til å ta opp det man
er opptatt av som man mener ikke fun-
gerer bra nok i forbundet. Kretser,
klubber og medlemmer oppfordres til
å engasjere seg i debatten på forhånd,
og gjerne komme med innspill til kret-
sens representanter eller til medlem-
mer i styret som kan ta det med videre
til Kretsledermøtet. 
En riktig God Jul og et Godt Nytt

Dartsår ønskes til alle medlemmer og
andre dartsinteresserte.

Arild

Din 
mening 
er viktig 
for NDF!
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JACQUES LANGSTON & HEGE LØKKEN
gjentok suksessen fra i fjor!

• SUPERCUPFINALEN 2010 • SUPERCUPFINALEN 2010 • 

I år var det Golden Lion DC
fra Konsberg som sto som
arrangør for dette populære
oppgjøret mellom Norges
beste spillere. Det startet
opp i Arendal i 1988 med
kun herreturnering. I 1989
var det Hege som vant da-
menes aller første Supercup!
Likeledes vant hun i 1990, -
91 og -93! Jacques begynte
senere og har tidligere vun-
net i 2000 og 2004. Plutselig
dukker begge to opp igjen
og vinner i både 2009 og
2010! Godt gjort! Ryktene
sier at det var en vellykket
og godt organisert helg. 

Tekst / bilder: Anne Hoff

Det ble sikkert spilt en oppvarming
velkomstcup på fredag kveld. Bare å
komme inn i Golden Lions´ hyggelige
lokaler og å møte alle dartsvenner er
en kjempefin opplevelse i seg selv! Re-
sultatene er ikke så farlig!

HERRER

Det kunne skrives mye om de enkeltes
prestasjoner og spillenivået. Bare å tit-
te på Øyvind Aaslands første kamp
mot Robert Hansen, med 28.72 i snitt
og et 13-pilers leg! Per Anisdahl og
Roy Trevland spilte meget bra hele da-
gen med h.h.v. 26.09 og 25.19 i pilsnitt
i sine puljer og med leg på 13 og 14 pi-
ler. Robert Wagner fulgte med 24.17 i
snitt. Vår ”ex-junior”, Robin Lundemo
Eidet, som spiller sitt første år blant de
”voksne”, spilte seg helt til kvartfina-
len der han tapte 0-3 for Jacques, men
hadde sikret seg 22.45 i snitt, 1x180 og
et 17-pilers leg. Før det hadde han
overraskende slått Roy Trevland 0-3,
3-1, 3-0 i 8.delsfinalen. Ellers gikk
kvartfinalene slik: Robert H. vant en
meget spennende kamp mot Kjetil Ei-
kesdal som endte 3-2 i sett til Robert
etter 6-4 tiebreak i det avgjørende set-
tet! Robert W. vant 3-1 i sett over Stig
Jarle Knudsen og Øyvind slo Runar
Gundersen 3-2 i sett. Robert H. gikk
direkte til finalen etter at det oppstod
uenigheter mellom Robert H.og Øy-

vind i semien som
var nesten ferdig-
spilt. (Robert ledet
2-0 i sett og 2-0 i
leg) Juryen ble kalt
inn og dømte Øy-
vind til å tape kam-
pen pga. usportslig
opptreden. Begge
har imidlertid fått
advarsel av NDFs
styre.
S e m i f i n a l e n

mellom Jacques og
Robert W. ble spen-
nende nok! Jacques
forsynte seg med 2
sett 3-2 og 3-0, men
Robert skjerpet seg
og utlignet til 2-2
med sett på 3-2 og 3-1. Nok var nok,
syntes Jacques, og sikret seg finale-
plass med å vinne siste settet 3-0.
Finalen mellom Jacques og Robert

H. var en bra kamp med nok av spen-
ning til tross for at det var tydelig at
Jacques var i førersetet fra starten av.
Robert H. tapte 1. sett 2-3, men greide
å ta en 2-1 settledelse ved å vinne 2-.
og 3. sett, begge 3-2. Det varte ikke
lenge før Jacques rettet opp til 2-2 med
4. sett på 3-2 , og samtidig bestemte
han seg for å vinne kampen! Settene 5
og 6 vant han greit 3-1 og 3-2. Sluttre-
sultat 4-2 i sett og Jacques kunne stå
på seierspallen for 2. år på rad!
Helgens høyeste utgang kastet Ru-

nar Gundersen, KG, 156. Øyvind Aas-
land / Roy Trevland hadde raskeste leg
på 13 piler. Erik Larsen kastet turne-
ringens høyeste tonssnitt på 2.03 etter
7 spilte kamper.

DAMER

Det samme kan sikkert sies om de 11
deltakerne i dameklassen. Det ble sik-
kert mange personlige prestasjoner
som ikke er blitt fanget opp. Hege
Løkken, T.T.A, var klart best ifølge
sammenlagte sluttresultater. Hun had-
de 18.33 i snitt i helgen, beste leg på
16 piler og den ene av to utganger over
100 på 108. Marta Krol, G.L., hadde
også bra snitt på 18.12, mens neste-
mann, Lill Solfrid Taraldsen, W.T, var
nede på 16.53 / og et 19- pilersleg.
Kristin Helen Bjellås, SV, stod for hel-
gens raskeste leg på 116.
Hege L. vant greit 3-1, 3-1 i sett i

kvartfinalen over Hege Andersson,
T.T.A. Det kan nevnes at Hege L. kun
tapte ett leg i puljespillet, hennes la-
veste snitt var på 17.08 og høyes-
te19.78. Gro Arneberg, Hybærn, feide
Kristin Helen av banen 2 x 3-0 i sett.
Mia IrenWattum, Z-Bulls, overrasket
sikkert mange da hun slo Tove Verket,
B.A, i kvarten 3-2, 3-0 i sett. Ut fra To-
ves suksess den siste tiden var hun
sikkert regnet som en farlig motstan-
der i Supercupen! Siste kvarten
mellom Marta og Francine Ouwens
endte 3-0, 3-2 i sett til Marta. I pulje-
spillet oppnådde Marta pilsnitt opp i
22.77.
I semifinalen mellom Marta og Hege

L. gjorde Marta det hun kunne for å
vippe Hege av pinnen! Hun tapte
1.sett 1-3, men svarte og tok 2.sett fra
Hege 3-1 og utlignet til 1-1! Hun gav
seg heller ikke i siste avgjørende settet
og Hege måtte til 4-2 i leg før Marta
måtte melde pass! Hege presterte
18.16 snitt og ett 16 pilers leg. Mia
Iren tapte den andre semifinale for
Gro. Detaljene om kampen er uteblitt
pga. tidspress på slutten av dagen.

Mange fornøyde dartsspillere reis-
te hjem på søndag kveld. Noen

fornøyde med sin spilleinnsats og an-
dre som rett og slett hadde opplevd at-
ter en fin dartshelg sammen med gode
venner i fine omgivelser, selv om ikke
pilene alltid satt hvor de skulle! Takk,
Golden Lion DC



Nr. 4/2010 5

• WDF Europe Cup 2010 • WDF Europe Cup 2010 •

Det ble tidenes Europa Cup
for de norske herrene i Ke-
mer i Tyrkia! Bronsemedal-
je i lagturneringen var det
vel ingen som hadde helt
trodd på forhånd – men
mange som hadde drømt
om!!! Laget bestod av Robert
Wagner, Øyvind Aasland,
Thor Helmer Johansen og
Vegar Elvevoll. Marianne
Halvorsen og Veronica Si-
monsen representerte da-
mene. Åslaug Ekren og Roy
Tore Christensen var med
som lagledere.

Tekst / bilder: Åslaug Ekren

Vi var en gjeng på 6 stykker som valgte å
reise noen dager før mesterskapet startet
for å få litt sol og varme. Vår ”faste” sup-
porter, Espen Myhre, sammen med Ve-
gar, Thor H, Marianne, Veronica og meg
selv hadde noen deilige dager i Kemer.
Etter den dårlige sommeren her hjemme
på berget var det deilig med 25-26 gra-
ders varme noen dager! En finfin båttur
på Middelhavet og svømming i det deili-
ge vannet etter å ha hoppet uti fra båten,
var vel et av høydepunktene fra de da-
gene! Da Roy-Tore, Robert og Øyvind
kom tirsdag kveld, var gjengen fulltallig!
Vi fant ut at nesten hele Trøndelag

var i Tyrkia og bodde på samme hotellet
som oss! Da vi fortalte hvorfor vi var
der, viste de stor interesse for hvordan
det gikk. Vi var vel den nasjonen, uten-
om Tyrkia, som hadde flest supportere! 
Mesterskapet startet med åpningssere-

moni onsdag kveld. Lagledermøtet var
litt tidligere på dagen. Herrene startet
med puljespill i lagkonkurransen. Det
ble veldig spennende! Puljen til Norge
ble veldig jevn, alle slo alle, men Norge
klarte å gjøre jobben og gikk videre som
nummer 2 med England på første.

Damene startet senere på dagen med
puljespill i par. En glimrende jobb

av våre damer resulterte i at de vant
puljen med seier i begge kampene!
Dessverre var ikke marginene på vår
side i første cupkamp, og det ble tap for
Spania. I single var heller ikke margine-
ne på vår side. Veronica tapte 3-4 for

Tyrkias hjemmehåp, Asli Baris. Mulig-
hetene var der, men dobbelen ville ikke
sitte. Marianne møtte Tysklands Heike
Jenkins i storslag, og når det i tillegg
ikke stemte helt for Marianne, var tapet
et faktum. En hederlig 13. plass
sammenlagt er allikevel veldig bra, for
det var hele 27 nasjoner med. GODT
JOBBA, JENTER!
Tilbake til herrene: Det så ut til at

herrene fikk et ekstra gir da de gikk vi-
dere fra puljen. Nå begynte de virkelig å
storspille! Det var virkelig gøy å følge
med! Den ene kampen mer spennende
enn den andre! Både Tyskland og Wales
måtte vike for Norge før de traff på
Nederland i semifinalen. Der ble det
dessverre 4-9 tap for våre gutter. Det er
første gang i dartens historie at Norge
har kommet helt til semifinalen i lag i
en Europacup. Det var bare helt fantas-
tisk! At Sverige var i den andre semifi-
nalen gjorde ikke den norsk / svenske
jubelen mindre! Dessverre ble det tap
for begge i semien, men alle var storfor-
nøyde likevel!

Isingleturneringen måtte Vegar gi taptfor Irland i 1. runde. Både Thor H. og
Øyvind kom til 3. runde og Robert en
runde lengre og endte på 9.- plass. Det
var mange veldig gode og spennende
kamper. Øyvind vant 4-0 over Tyskland,
4-1 over Italia før han tapte 3-4 for Sve-
riges Dennis Nilsson. Robert vant 4-3
over både Island og Tyskland, 4-2 over
Spania før han tapte for Willy van de
Wiel, Nederland, som var i form og
vant 8.delsfinalen 4-1.
Dobbelturneringen ble spilt fredag

ettermiddag. Nå var spenningen på
topp! Hvor langt opp på sammenlagtlis-
ta kunne vi komme? Kunne vi slå Sveri-

ge sammenlagt og bli beste
nordiske nasjon? Thor og
Robert vant sin første
kamp 4-2 mot Spania, men
måtte se seg slått 1-4 av det
Walisiske paret M. Philips /
W. Warren i 2. runde. Ve-
gar og Øyvind spilte veldig
bra og gikk seirende ut av
både 1. og 2. runde mot
Romania og Irland hhv. 4-2
og 4-3. De møtte sine over-
menn i 3. runde, altså 9.-
plass, da de tapte knepent
3-4 for Belgia! Nå var det
bare å regne poeng og ven-
te på de andre resultatene

for å se hvilken plass det ble! Utrolig
nok endte herrene på nøyaktig samme
poengsum som Sverige og de delte en
FANTASTISK 5. PLASS! Bare slått av
England, Nederland, Belgia og Wales.

Fantastisk arrangement!
Mesterskapet ble avsluttet med alle fi-
nalene på lørdag. Det mest overras-
kende var vel at Belgia slo Nederland i
lagfinalen! Det hele ble avsluttet med
en fin bankett lørdag kveld. Hjemturen
startet kl 05.30 søndag morgen, men det
er en annen historie!
En STOR honnør til Tyrkia for et fan-

tastisk arrangement! Det samme gjelder
dommerne!
Til slutt litt om hva de opplevde i Tyr-

kia da forbundet, tidlig i vår, gikk ut til
medlemmene sine og spurte etter dom-
mere til mesterskapet. Over 300 meldte
seg. Forbundet innkalte da til en test og
de 50 beste ble plukket ut. Disse ble så
drillet og trent en gang i uken de siste 3
månedene før mesterskapet! Det var jo
nødt til å gi resultater! De var fantastisk
flinke alle sammen!

Bronsemedalje til Norge i lag

Fryser du Dennis? Da er Ane god å ha!
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Kristin Helen Bjellås &
Øyvind Aasland vant
høstens første Norgescup!
Ålgård DC er for tiden én av landets
ivrigste arrangørklubber som hiver seg
ut i enhver type mesterskap. Denne
gangen var det NC-4 som ble avviklet i
klubbens egne lokaler på Meierikros-
sen, og hvor 43 herrer og 20 damer
møttes til dyst!

Det viste seg at Øyvind Aasland,
O.D.T, var i slag, og at Søgnes Audar
Solberg fortsatte vårens godt spill og
spilte seg til finalen. Det var sikkert en

spennende kamp som Øyvind gikk sei-
rende ut av. Rune Frustøl, også Søgne,
tapte semifinalen for Øyvind, og Au-
dar viste seg å være bedre enn Per
Anisdahl, G.L., i den andre semien.
Ellers ingen store overraskelser. Unge
Robin Lundemo Eidet, W.Tell, fortsat-
te å spille godt, men måtte denne
gangen bøye seg for Audar i kvartfina-
len. Sist de møttes i kvarten var i Ag-
der Open der Robin trakk det lengste
strået. Resterende kvartfinaler tapte
Bjørn Berg, Molde, Roy Arne Albrigt-
sen, Søgne og Piotr Krol, G.L, for hhv.
Øyvind, Rune og Per.
R.leg: Øyvind Aasland / Rune Frustøl /
Per Anisdahl.: 13 piler. 
H utg: Per 135

Denne gangen ver det Kristin Helen
Bjellås, SoVe´s, tur til en topp plasse-

ring etter at hun hadde tuktet Marta
Krol, G.L, i finalen. Åse Finsådal, Sø,
og Marianne Halvorsen, S.fjord, hav-
net på 3. plass etter tap for hhv. Kristin
og Marta. 5. plass til Heidi Berdal,
Nid., Sissel Høyland, Sø, Lill Solfrid
Taraldsen, Sø., og Ålgårds Gunn Eik
R.leg: Kristin H. Bjellås
H. Utg: Kristin 121

I parturneringen viste Golden Lions
Per Anisdahl / Piotr Krol seg å være
sterkest i finalen mot Øyvind / Stig Jar-
le Knudsen, O.D.T / LH. Geir Olsen /
Roar Ormåsen, H.land / G.L. og Svein
Arne Hjelmeland / Robin Lundemo Ei-
det, W.T., delte 3.plassen.

Golden Lions damer Marte Krol /
Hege Kristin Baklid gikk til topps etter
å ha overmannet Sissel Høyland / Åse
Finsådal, Sø., i finalen. Lise Gro Fin-
nestad / Marianne Halvorsen, S.fjord,
og helgens ener i single, Kristin Bjel-
lås, sammen med Elisabeth Eidet, SV /
W.T., måtte nøye seg med 3. plass.

En fin dartshelg tok slutt og alle var
fornøyde. 

NC-4
Ålgård

25.-26.
september

tekst: Anne
Hoff

foto: Arkiv

For andre gang var det fra
Skogn DartClub invitert til
Ken Rune Jørgensens Min-
necup. Arrangementet gikk
av stabelen 6.-7. november
på ”den gamle Bunnprisen”,
som er godt egnet til dart-
turnering. God plass og god
takhøyde, samt fredelig fra
utenforstående. Ypperlig
turneringslokale. Nå innfø-
res ”Dart i Butikk” på en ny
måte! (Det er sannsynligvis
ikke permanent tilgjengelig?)

Tekst: Aud Vikan

Singelturneringen er som vanlig høy-
depunktet, der var det totalt 19 herrer,
men bare 6 damer. Noen tilreisende
var det heldigvis, men man skulle gjer-
ne sett flere deltakere. Takk til de fra
nabokretsen for at de tok turen! (Ro-
bert, Bjørn, Arild og Dag). Trønderne
var i hvertfall endelig samlet til skikke-
lig darts igjen. Det er plass til flere!

Damene spilte en sekserpulje der
alle gikk videre til cupen. Det ble

mange jevne kamper og mye ”alle-slår-
alle”-spill. Semifinalister ble Sunniva
Antonsen, Aud Aarvik, Heidi Berdal
og Kristin Aspen. Etter en meget jevn
semifinale mellom Sunniva og Aud Aa,
trakk Aud det lengste strået. Kristin
viste sin dartsform igjen med å slå Hei-
di i sin semifinale. I finalen var Kristin
suveren og vant 4-0. 
På herresiden var det 4 puljer, med 5

og 6 hvorav 4 gikk vi-
dere til cupen. Semifi-
nalene gikk mellom
Bård Heitmann og
Stian Lyngfelt, samt
mellom Michael Owe-
sen og Vidar Fisknes.
Mye bra spill i begge
semifinalene, men når
dobbel misses for 12 pi-
ler, blir det ofte tap mot
spillere som Stian. 
Stian måtte denne

gang bite i gresset i fi-
nalen, Michael viste at

han kan slå alle! Resultatet ble 5-3 et-
ter avslutning med D1, så her var det
jevnt! 
Søndag var det dobbelturnering med

11 par i åpen klasse og 2 damepar. Mye
bra spill som endte med at Kristin og
Sunniva vant damecupen og Stian Lyng -
 felt / Bjørn Berg herrecupen.
Turneringen vil bli en tradisjon og vi

håper det vil være enda flere deltakere
neste gang. 
Arrangementet gikk i hvert fall helt

utmerket og deltakerne hadde ei fin
helg i trivelige Trøndelag!

Velfortjente seirer til KRISTIN ASPEN & MICHAEL OWESEN
• Ken Rune Jørgensen Minnecup 2010 • 



Tove Verket, Bel Air, og
Erik Larsen, X´n, 
vinnere i NC 5 

55 herrer og 19 damer kom
til det vanlige gode Bergens-
været for NC 5. i strålende
sol! Spillested var Kong Os-
car Biljard og Dart og det
ble spilt mange jevne kam-
per, både i grupper og fina-
lespill, som gjorde det til en
spennende helg med Tove
Verket og Erik Larsen som
helgens enere.

Herrer: kvartfinaler 
I første kvarten slo Per Anisdahl, Gol-
den Lion, Barrie Williamson, Kong Os-
car, 3-0 uten for store problemer, med
jevn kasting på 18,20 og med 18 piler og
180 i siste leg. Erik Larsen X´n slo Arne
Sivertsen, Arendal greit 3-0 med 3 leg
på 20 piler. Ken Adolfsen, K. Oscar, tap-
te 1-3 for Arild Sæbø Årdal. Arild hadde
leg på 16,22 og 23 piler, og Ken 1 x 24.
Ken røk også ut i kvarten i fjor her i Ber-
gen. Den jevneste kampen var mellom
fjorårsvinner Jørn Danielsen, Kong Os-
car, og Helge Verket, Golden Lion. Stil-
lingen ble 2-2 der begge hadde leg på 20
og 21 piler. Jørn tok siste leg på 21 piler
og gikk videre til semien.

Semifinaler
Semien begynte godt for Per mot Erik,
med full fokus og 1. leg på 14 piler. Erik
slo tilbake med leg på 17 og 20 piler,
mens Per tok 4. leg på 17 piler og utlig-
net til 2-2. Erik beholdt fokus og vant
siste 2 leg på 21 og 19 piler og dermed
kampen 4-2. Den andre semifinalen var
spennende helt til slutt, der Bergenser-
ne på nytt håpet på Jørn Danielsen. Sco-
re 3-3 og siste og avgjørende leg gikk til
Arild Sæbø på 17 piler. Jørn hadde
matchpil på dobbel 16, men bommet!
Synd Jørn! De andre legene gikk til
Arild på 22,17 piler, (her kastet han 2 x
180 og hadde 81 igjen etter 9 piler), og
21 piler mot Jørns 28, 21 og 22 piler.

En finale der begge kjempet helt til
slutt. Arild startet med leg på 21,20 pi-
ler og en 2-0 ledelse. Så Erik med leg på
25,20,24 piler og 3-2 ledelse. Arild utlig-
net til 3-3 med leg på 18 piler og begge
kastet leg på 22 piler til 4-4. Erik holdt
fokus helt inn og med leg på 18 piler og
utgang på 96 vant han 5-4. Arild sto
igjen med 155. 
Ingen høye utganger registrerte, ver-

ken i dame eller herreklassen. Per Anis-
dahl hadde raskeste leg på 14 piler. 

Damer kvartfinaler
Tove Verket, Bel Air, slo Pornpimon
Rasmussen, Ålgård, 3-2 i 1. kvartfinale,
der Tove hadde leg på 32,40,43 og Porn-
pimon 33 og 35 piler. 2. kvarten gikk
mellom hjemmehåpet Jorunn Ekren og
Åse Finsådal, Søgne. Her vant Jorunn 3-
0 med beste leg på 25 piler. Martha
Krol, Golden Lion, slo Vigdis Mollan,
Ålgård, 3-0 med leg på 31,2x34 piler.
Siste kvarten ble vunnet av Solveig Si-
vertsen, Arendal, 3-1 over Sissel Høy-
land, Søgne med leg på 23,29 og 39 pi-
ler. Sissel hadde leg på 24 piler.
To spennende semifinaler der Tove

slo Jorunn 3-2 med leg på 45,24 og 27
piler. Jorunns leg på 24 og 27 piler. I den
andre semien vant Martha 3-2 over Sol-
veig med leg på 24,30 og 31 piler mot
Solveigs leg på 34 og 29 piler. Hun sto
med 60 i rest da Martha gikk ut.
En like spennende finale der Tove

gikk til topps med resultat 4-3. Leg på
31,32,24 og 33 piler. Martha vant sine
leg på gode 24,24,og 25 piler men bom-
met med 5 piler på dobbel topp i avgjø-
rende.

Dobbel på Søndag
Herrer: Bergensere i semi og finale! Per
Anisdal / Piotr Kroel ,Golden Lion slo
Jan I Ekren / Ken Adolfsen, Kong Oscar,
4-2 i den ene semien med leg på
18,19,24,24 piler. Jan / Ken hadde leg på
19 og 26 piler Jan E Laberg , Kong Oscar
/ Erik Larsen, X´n slo Frode Andersen /
Helge Verket, Bel Air 4-1 med leg på
20,24,22 og 24 piler.
I finalen slo Jan Erik / Erik Larsen Per

/ Piotr i en spennende kamp med 5-3.
Legene gikk på 20,20,26,26 og 21 piler
mens Per og Piotr hadde legg på 20,27
og 32 piler.

Damer dobbel:
Vigdis Molland / Pornpimon Rasmus-
sen, Ålgård, slo Sissel Høyland / Mette
Nilsen, Søgne, 3-1 og Hege Baklid / Mar-
tha Krol , Golden Lion, slo Kristin Bjel-
lås, SoVe /Åse Finsådal, Søgne, 3-1.
Finalen ble vunnet av Hege og Mar-

tha med 4-0 med leg på bl.a. 25 piler,
der Martha kastet 180 og lot igjen 68 et-
ter 18 piler.
Takk til alle de som kom og gjorde

helgen til en alltid trivelig opplevelse. 
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NC-5
Bergen

23.-24.
oktober

tekst:
Moritz Bøe

foto: Åslaug
Ekren

Pornpimon (t.v.)og Vigdis (t.h.) jaget Hege og Marta hele veien. 

Vinnerne med runners-up. 
Arild, Erik, Tove og Marta.
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Robert Hansen og Torill
Stensønes tok sine første
Norgescupseire

For første gang i NDFs his-
torie var Kristiansund åsted
for en Norgescup i darts.
Smøla Dartklubb var tek-
nisk arrangør og turnering-
en samlet deltakere i hoved-
sak fra Møre og Romsdal
Krets. Tilreisende fra Ber-
gen, Årdal, Trøndelag og
Østlandsområdet gjorde
imidlertid også sitt til at det
ble en svært vellykket tur-
nering. I tillegg var det et
hyggelig gjensyn med flere
spillere fra ”gamle” Kjeller’n
Dartklubb, for anledningen
innmeldt i Smøla. En av dis-
se var Johny Helseth som li-
kegodt gikk helt til topps i
velkomstcupen sammen
med makker Robert Han-
sen. Finalemotstandere var
Ålesundsparet Odd Henning
Hildre / Arild Gjøsund.

HERRER SINGLE
Det var ingen store overraskelser i her-
reklassen i de innledende rundene. Seks
av de åtte seedete spillerne gikk greit til
kvartfinalen. De to ”overraskelsene” var
Endre Otterlei og Frode Ulveraker som
begge måtte ta til takke med 5-8.plass,
Endre etter 1-3 mot Stian Lyngfelt og
Frode med 0-3 mot Bjørn Sjølstad. Kent
Sivertsen gjorde kort prosess med Bjørn
Berg og vant 3-0, mens den siste kvartfi-
nalen ble en thriller mellom klubbkame-
ratene Tom Rørstad og Robert Hansen.
Tom tok ledelsen 2-0 etter 21 og 14 piler,
men Robert kom tilbake med 3x18 piler
og avanserte til semifinalen. Pilsnitt var
27,78 for Tom og 26,43 for Robert. I se-
mien fortsatte Robert storspillet og satte

Bjørn Sjølstad på plass med 4-0. Kent og
Stians semi ble langt mer spennende
men Stian halte til slutt i land seieren 4-
3 med hhv. 20, 21, 13, 20 pilers leg mot
Kents 19, 19, 21. Finalen mellom Robert
og Stian ble en svært velspilt kamp. Ro-
bert tok initiativet fra start av og med leg
på 16, 17, 17, 19, 19 og et pilsnitt på
26.46 sikret han sin første Norgescupsei-
er i karrieren. Stian var i høyeste grad
med i kampen og hadde et snitt på 26.10
og leg på 17, 22, 20 piler. 

DAMER SINGLE
Lena Hansen var nok favoritt i de fles-
tes øyne og gikk også greit gjennom pul-
jespillet uten tap, selv om hjemmehåpet
Torill Stensønes presset henne hardt i

kampen som endte 3-2 til Lena. Marian-
ne Indrestrand fikk det ikke til å stem-
me i den andre puljen med tre tap og
dermed måtte hun opp mot Lena i
kvartfinalen. I den kampen snudde det
imidlertid for Marianne, og med 3-2 sei-
er avanserte hun til semien som hun
greit vant 3-0 over Ane Kristine Olsen.
Torill spilte bedre og bedre utover da-
gen og satte både Eva Jensen og Sunniva
Antonsen på plass med 3-0 og kvalifi-
serte seg dermed for finale mot Marian-
ne. Marianne tok første leg, men etter
dette var det Torill som tok over og sik-
ret seieren 4-1. Pilsnitt 17,81 og 30, 30,
24, 26 pilers leg mot Mariannes 14,05
og 31 piler. Torill sikret dermed sin og
Smøla DKs første Norgescupseier i da-
meklassen.

DOUBLE
Også i damepar ble det en finale
mellom Torill og Marianne, og også her
var det Torill som trakk det lengste strå-
et. Sammen med Lena Hansen sikret
hun sin andre turneringsseier denne
helga med 4-1 over Marianne og Åse
Olin Røssevoll.

Iherreklassen så det også ut som arran-gørklubben skulle få en mann i fina-
len, da klubbleder Jon Erik Rosvoll med
makker Bjørn Morten Skjærvik ledet 2-0
over Frode Ulveraker / Runar Gjøsund.
Sunnmøringene nektet imidlertid å gi
seg, kom tilbake og vant 3-2. Robert
Hansen jaktet på sin tredje tittel denne
helga, og sammen med Lars Ivan Veg-
sund sikret han også finaleplassen med
3-1 over Stian Lyngfelt / Kenneth Brå-
teng. I finalen var det ingen tvil. Robert
og Lars Ivan cruiset inn til en 4-0 seier i
en kamp som inneholdt et 14-pilers leg.

NC-6
Kr. sund

20.-21.
november

tekst:
Arild Hoff

foto: Øyvind
Grøvdal

Marianne og Torill tok de to første plas-
sene. I herreklassen var Robert og Stian
de skarpeste.

Latvia Open? Skulle noen nord-
menn dit? Tror ikke det! 

Men, plutselig dukker det opp ikke
mindre enn to norske navn i kvartfi-
nalen! Jarl Yngve Skomsøy, Smøla
DK, og Robert Hansen, Langevåg
DK. Jarl Yngve vant 8.-dels 4-3 over
Andrew Beeton, Tysk, men tapte
kvartfinalen 0-2 i sett (0-2, 0-2) for
Arunas Ciplys, Lit. Robert vant 8.-
dels 4-3 over Gintaras Nagevicius,
Lit., men dessverre tapte han også
kvarten 0-2 (1-2, 0-2) mot Vladimir
Andersen, Dan. Bra innsats begge
to!

Det beste norskepar var Narve
Plassen / Jarl Ynge Skomsøy. De spil-

te seg til kvartfinalen som de tapte 1-
4 for et par fra vertslandet. Det for-
telles om bra spill av begge to.

Hvem var med på turen? Vi vet om
en helnorsk parkamp der Robert Han-
sen / Lars Ivan Vegsund tapte 3-4 for
Endre Otterlei / Bjørn Berg.  Navnene
Bjørn H. Erlandsen og Bjørn Sjølstad
dukket opp, og vi vet at Erik Larsen
også var med og tapte tidlig for Tom
Rørstad i single. Hvis noen føler seg
glemt, må det sies at det hadde vært
KJEMPEHYGGELIG om redaksjonen
hadde fått noen tilbakemeldinger fra
deltakerne! Noen gode småbiter? Et
lite bilde kanskje? Det gjelder alle
spennende dartsturer!

Anne

• LATVIA OPEN, Riga 13. - 14. november • 
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• Winmau Worlds Masters • Winmau Worlds Masters • 

Årets World Professional
Playoffs  og Winmau World
Masters var i år lagt til Hull,
der spillingen var fordelt på
2 spillesteder. Herrene spilte
i City Hall, mens damene
spilte på Royal Hotel. Dette
skapte naturlig nok utfor-
dringer i forhold til mulig-
heten til å kunne være sam-
men, og samtidig følge med
på spilletidene.

Tekst: Monica Sagmoen

Fredag var det tid for Winmau, og
med dagen før i minne med mye rot
med oppsatte spilletider var vi denne
dagen heldigvis mer forberedt. Det ble
også opplyst over høyttalere fra arran-
gør at man måtte være forberedt på å
spille inntil 2 timer før oppsatt tid.
Denne dagen var de riktignok ikke like
raske til å diskvalifisere spillere som
ikke var til stede da de ble ropt opp.
Truslene var riktignok der, men så
lenge man møtte til tidligere oppsatt
tid, fikk man spille. 

Vegard Elvevoll var først ut fra den
Norske delegasjonen denne morge-

nen og tok en lett match mot Pal Szeke-
ly 3-0. Motstanderen fikk kun ett leg i
kampen. 
Nestemann ut var Marianne Halvor-

sen mot Japanske Mayumi Ouchi. Vel-
dig godt spill av Marianne, med gode
score, men Mayumi trakk dessverre det
lengste strået og vant kampen 4-1. 
Kristin Aspen var nestemann ut mot

Trina Gulliver. Kampen endte 4-1 til Tri-
na, og Kristin fikk absolutt vist at hun
ikke ga seg uten en fight. 
Kjell Michael Vaabenø  fikk walk-

over i sin første kamp etter å ha ventet i
over 1 time etter kampen ble ropt opp,
før hans Italienske motstander  ble dis-
kvalifisert for manglende oppmøte. 
Johnny Larsen møtte Keith Way i sin

første kamp. Selv om resultatet ble 3-0
til Keith, spilte Johnny veldig bra, og
viste at han hadde noe der å gjøre. 
Robert Wagner fikk en enkel match i

første runde mot Jackson Kahiga fra Ke-
nya. 3-0, og Robert var videre. 
Stian Lyngfelt slo ut Vlad Christian

Popa 3-1 i første runde, og startet der-
med også denne dagen med strålende
spill. 

Børre Borgan spilte en utrolig jevn og
intens kamp mot George McLaughlan
der kampen til slutt ble avgjort på avgjø-
rende leg i siste sett. Sluttresultatet ble
3-2.

Etter førsterunde kamper var dermed
5 av 6 Norske herrer fortsatt med i

spillet. Det ble en kamp mot klokken å
løpe rundt i lokalet for å få med seg
mest mulig av kampene! Idet Børre av-
gjorde sin kamp, var det rett til neste
bane for å se Vegar som nå var i gang
med sin andre kamp mot Paul Harvey.
Denne ble like intens, der det også her
gikk til avgjørende leg i siste sett, og
hvor Vegar til slutt trakk det lengste
strået med resultatet 3-2. 
Kjell Michael var så klar for sin andre

kamp, men kom aldri skikkelig igang
mot Stuart Rattray og tapte kampen 0-3. 
Robert vant også sin andre kamp,

denne gang mot Justin Broton 3-0. En
grei match uten store overraskelser. 
Vegar kom raskt igang igjen med sin

neste kamp, nå mot Martin Heneghan.
Her fikk blodpumpa vår roet seg litt
ned igjen og Vegar vant kampen greit 3-
0. 
Stian møtte Darren Clifford i sin an-

dre kamp, og denne tok han greit 3-1 et-
ter godt spill. 
Børre møtte dessverre sin overmann i

Tony West i sin andre kamp. Gode score
og høyt konkurranseinnstinkt til tross -
Tony vant 3-0.  Det skal nevnes at Stuart
Rattray og Tony West, som hhv. Kjell
Michael og Børre tapte mot kom helt
frem til scenespill lørdag.

Det var nå nede i 64 gjenværende
spillere, og av disse var hele 3

nord  menn. Kjempegøy! 
Robert vant sin neste kamp mot Dar-

ryl Grieg veldig greit 3-0, og var klar for
puljefinale. 
Til tross for godt spill, møtte Stian

dessverre sin overmann i Dave Chisnall
og tapte kampe 0-3. 
Vegard fikk atter en gang testet hjerte-

pumpa til oss nordmenn, denne gangen
mot Darren Sanderson. Tett og jevn
kamp, som heldigvis gikk Vegar sin vei
til slutt med 3-2, og han var også klar for
puljefinale.

Nå var selvfølgelig håpet å få se 2
nordmenn på scenen dagen etter,

og vi var klare for puljefinaler. 
Robert var først ute av de 2 gjenvæ-

rende norske med sin puljefinale mot
Jerry Hendriks. Dessverre gikk det ikke
Robert sin vei denne gangen og håpet
om scenespill for ham røk etter et 0-3-
tap. 
Vårt siste håp nå var Vegar, som skul-

le møte Jan Dekker i sin puljefinale.
Dessverre satt ikke pilene til Vegar like
godt i denne kampen som de hadde
gjort i alle de foregående, og han måtte
se seg slått 3-0 av Jan. Jan imponerte
med høye utganger og knallgodt spill. 

Med 2 nordmenn blant de 32 beste,
kan man trygt si at Norge fikk vist

frem at vi har dyktige spillere.
Takk for turen allesammen! 

Martin Adams & Lise Ashton årets mestere

Uken etter at Latvia
Open ble avviklet spil-
tes Lithuania Open, og
atter en gang var det
en tilfeldighet at vi
oppdaget at navnet
Stig Jarle Knudsen
plutselig stakk seg
fram på W.D.F.s sider!
Det fantes sikkert
flere nordmenn med
på turen, men hvem
de var, er en gåte eller
en vel bevart hemme-
lighet!

Stig Jarle tapte finalen for
en herre fra vertslandet
ved navn Arunas Ciplys,
som også vant kvartfinalen
over Jarl Yngve Skomsøy i
Riga uken før. Finalen var
sikkert en meget spen-
nende kamp som Stig Jarle
tapte til slutt 4-6. På vei dit
vant han 8. delsfinalen 4-0,
kvartfinalen 4-2 og semifi-
nalen 5-1, alle mot mot-
standere fra Lithuania.
Fin innsats av Stig Jarle

fra Lillehammer DC!
Anne

• LITHUANIA OPEN, 20. - 21. november • 

Glimrende 2. plass til Stig Jarle Knudsen
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World 
Professional 
Playoffs
Under Lakeside-kvalifiseringen
opplevde vi å møte opp i lokalet
til damene hele 2 timer før opp-
satt spilletid, bare for å høre nav-
nene bli ropt opp idet man an-
kom spillestedet, hvorpå kam-
pene ble igangkjørt med en gang.
Dette skapte selvfølgelig stress, i
tillegg til manglende oppvarming.
Mange damespillere ble dessver-
re diskvalifisert som følge av den-
ne dårlige informasjonen.
Jentene tok likevel utfordring-

en på strak arm og gikk rett i
kamp. Marianne Halvorsen tapte
sin kamp mot Wendy Reinstadt-
ler 0-3, til tross for godt spill.
Kristin Aspen hadde også armen
på rett sted, men tapte sin kamp
mot Michelle Webber 0-3. 

Siden herrene var i det størstelokalet, var det litt lettere å
følge med på tidene. De fleste
oppholdt seg der, og de oppsatte
tidene ble bedre overholdt.
Kjell Michael Vaabenø tapte sin

første kamp mot Ulf Ceder 0-2.
Vegar Elvevoll vant sin første
kamp greit 2-0, men måtte gi tapt
for Kyle Anderson i andre kamp.
En kamp der Vegar spilte utrolig
bra, men dessverre måtte gi tapt
1-2. Robert Wagner vant sin før-
ste kamp mot Willem Mandigers
2-0, men gikk også ut i runde 2
etter 1-2 tap mot Wesley Harms.
Stian Lyngfeldt spilte en veldig
jevn og spennende kamp mot
Glenn Honore i første runde,
men måtte gi tapt 0-2 mot Sean
Gowan i sin andre kamp. Johnny
Larsen hentet seg godt inn til en
2-1 seier mot Charles Hatton i
første kamp, men måtte se seg
slått av Steve Vautour 0-2 i andre. 
Børre Borgan fikk dessverre

ikke spilt under Lakeside-kvalifi-
seringen, da han mistet passet sitt
på veien, og dermed måtte ut for
å skaffe seg nødpass da han skul-
le møtt Gøran Klemme i sin før-
ste kamp.

Utrolig mye godt spill av de
norske deltakerne denne da-

gen, og flere av resultatene kun-
ne fort vært anderledes enn re-
sultatlisten tilsier.

Arrangementet ble avholdt 18. septe-
mer på Dartbaren som enda ikke er
offisielt åpnet, idet man venter på
kommunen for å få bevilgning! Dette
vil bli en ren dartbar med tilbud om
flere skiver i både Stål- og Elektronisk
darts. Når det faller på plass, blir nok
dette et viktig knutepunkt i Trond-
heim. Rett ved siden av Trondheims
svar på Aker Brygge, Solsiden. 

Stian Lyngfelt og Kjell Michael Vaa-benø måtte ha en ekstra kamp for å
kåre årets vinner av Nidaros Dartmix.
Stian trakk det lengste strået og fikk
dermed sitt 4. napp i vandrepokalen. 
19 herrer deltok og det var god

stemning og mye god darts. Nr 3 ble
Haakon Grindvik og nr 4 Jon Erik
Rossvoll fra Smøla. 

Idameklassen med 8 deltakere bleKristin Aspen for sterk etter god
innsats i både e-dart og ståldart. Sun-
niva Antonsen fikk en god andreplass,
mens Aud Vikan ble nr. 3 og Anne Ca-
thrine Berget fra Smøla nr 4. 

Hensikten med turneringen er å vise
de respektive miljøer hvordan den an-
dre ”typen” darts foregår. Vi spiller
tradisjonelt puljespill og cup i ståldart,
mens i e-dart spilles det cup med loo-
sers bracket, det vil si at man er ute av
turneringen etter 2 tap. 

Turneringen er arrangert i alt 5 gang-
er, med et opphold i 2009. Neste år

skal vi fastsette datoen så tidlig at man
kan ha mulighet til en Trondheimstur
fra flere deler av landet.

Aud Vikan
Leder Nidaros DC

Igjen viser Kristin Aspen & Stian Lyngfeldt sine styrker

Nidaros Dartmix 2010 • Nidaros Dartmix 2010

For første gang arrangerte Z-Bulls DK en
openturnering den 6. og 7. november
som inkluderte både ståldarts og elektro-
nisk darts. Spillested Queens Pub i Moss.
I denne turneringen var det en sammen-
lagt premiering i tre klasser etter antall
påmeldte, pro- og masterklasse ble delt
opp etter snittrangering fra registrerte
spillere, og damene i egen klasse. Turne-
ringene ble spilt i brackets, med winner
og looser både i stål og e-darts.

Som arrangør var Z-Bulls veldig spentei forkant da det var flest e-dartspillere
som var påmeldt. Hele 42 herrer og da-
mer møtte opp lørdag morgen på Que-
ens pub i Moss, og vi satte i gang med
ståldarten klokken 11. Allerede klokken
15.30 var finalene avgjort. I Proklassen
vant da Thor Helmer Johansen over Atle
Berger og satte et godt utgangspunkt før
E-dart turneringen, i Masterklassen vant
Bjørn Landmark over Odd Arne Olsen
og i Dameklassen tok Mia Iren Wattum
seieren over Jeanett Jensen.
Ikke lenge etterpå startet vi E-darttur-

neringen med Cricket 200 (nesten som

mickey mouse), og spillerne måtte hen-
te seg inn med lettere piler og lenger
kasteavstand. I Proklassen stakk Kjell
Michael Vaabenøe av med seieren mot
Thor Helmer Johansen i finalen, i Mas-
terklassen satte Fridtjof Weltzien vin-
nerpilen mot Odd Arne Olsen og Iren
Brydalseggen vant over Mia Iren Wat-
tum i damefinalen.
Uansett telte seieren i ståldartturne-

ringen mer enn seier i e-darten og de
som stakk av med sammenlagtpremie-
ring i Pro, var Thor Helmer Johansen
med første plass, 2. plass Atle Berger og
3. plass til Kjell Michael Vaabenøe. I
Masterklassen vant Bjørn Landmark, 2.
plass gikk til Odd Arne Olsen og 3.
plass til Kenneth Andersen. Hos da-
mene vant Mia Iren Wattum, og det ble
delt 2.- og 3. plass mellom Yvonne Bru-
stad og Ann Kristin Johansson.
Z-Bulls kommer til å gjøre dette til et

årlig arrangement, med vandrepokal og
med et større preg av ståldarts etter er-
faring fra denne turneringen! Z-Bulls
DK ønsker deg velkommen neste år!

Mia Iren Wattum

Thor Helmer Johansen & Mia Iren Wattum
tuktet både stål og e-darts!

• Z-BULLS OPEN 2010 • Z-BULLS OPEN 2010 •
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Strængsprætten Open 

Strængsprætten Dart Club
hadde stor glede av å avhol-
de vår første Openturnering
på over ti år. Turneringen
foregikk på Bardufoss Ho-
tell 16.-17. oktober. Noe
skuffende var det at kun 28
spillere hadde meldt seg på,
men vi håper og tror at de
som deltok hadde ei trivelig
helg. Desto gledeligere var
det at turneringen på lørdag
var preget av mye godt spill.
Spesielt av Stein Jæger fra
DK-135 som gjorde rent
bord denne helga. Det
startet med velkomstcupen
på fredag der Stein og Vera
Lill Bjørkhaug feide all mot-
stand til side. Knakende
godt spill av begge to og ved
ett tilfelle la de igjen dobbel
etter elleve piler. Leget end-
te for øvrig på 16 piler.

Tekst / bilde: Frode Røstad

Lørdag Damer-D3
9 damer og to puljer som Vera og Hege
Elvevoll kom ubeseiret igjennom. I cu-
pen gikk de begge til finale uten å tape
leg mot sine motstandere. Hege slo Ka-
rin Mikalsen fra Lofoten i første cu-
prunde og kom seirende ut av semifina-
len mot Anne Grethe Pedersen, også fra
Lofoten. Vera slo ut Kathe Hveding fra
Harstad og vant søsterduellen i semifi-
nalen mot Ann-Tove Bjørkhaug Røstad.
Alt lå til rette for en spennende finale,
men Vera ble for sterk med en 4-1 seier
til slutt. Beste antall piler i damefinalen
hadde Vera på 26 piler. Veras snitt pr. pil
i finalen var 16,78.

Herrer- H3
På herresiden var det til tider mye bra
spill. Men ingen kunne hamle opp med
Stein Jæger denne helga. Han fikk me-
get god motstand av Svein Nygård fra
Kelly`s begge dagene, men Stein stod
igjen som vinner som så mange ganger
før. Svein spilte svært overbevisende i
semifinalen mot Stræng sprættens egen
Lars Georg Storsletten. Svein kom igjen-
nom bataljen med seier 4-0 med et pil-

snitt på 30,36 og med et beste leg på 14
piler. Meget bra Svein! 
Stein tok hånd om Kjetil Edvardsen

fra Altafjord i den andre semifinalen.
Kjetil spilte meget godt og hadde mulig-
heter, men Stein ble for sterk til slutt
med seier 4-2. Stein hadde beste leg på
14 piler og pilsnitt på 26,38.
Finalen ble en jevn kamp som begge

tydelig ville vinne. Stein gikk seirende ut
av denne med 5-2 som resultat. Stein
hadde beste leg med 14 piler(60-100-180-
137-24), mens Svein beste leg gikk på 15
piler. Svein hadde et pilsnitt i finalen på
26,85 og Stein hadde et pilsnitt på 27,06

Strængsprætten inviterte til felles ban-kett og premieutdeling på kvelden.

Riktig koselig at så mange møtte opp.
Kvelden ble avrundet i Chesterfieldsa-
longen med innleid trubadur og med
vår egen Vera Lill som musikalske
underholdere.

Søndagen var det klart for mer spil-ling. Men denne gangen i ren cupstil,
best av tre sett á 3 leg med tiebreak. Da-
mefinalen gikk mellom Vera fra Stræng-
sprætten og Rita B. Hauglid fra DK-135.
Denne gangen måtte Vera ta til takke
med andreplassen. Rita ble for sterk og
vant til slutt 2-0 i sett. Herrefinalen ble
som på lørdagen avgjort med nok en ba-
talje mellom Stein fra DK-135 og Svein
Arvid fra Kelly`s. Dette ble en meget
spennende og tett kamp som ble avgjort
i tiebreak. Etter 1-1 i sett og 1-1 i leg i
det tredje settet var det klart for dagens
første og siste tiebreak. Spillerne fulgte
hverandre tett med svært godt spill.
Stein ble nok en gang for sterk og av-
gjorde siste settet med 5-3. Stein avgjor-
de med turneringens raskeste leg på 13
piler.
Strængsprætten takker deltakerne for

denne gang og ønsker velkommen tilba-
ke neste år.

Vera Lill Bjørkhaug & Stein Jæger overbeviste!

King George DC hadde valgt Czech
Open som klubbens turmål for
2010, med Robert og Tone Wagner
”på slep”! Vi har iallefall ikke hørt
om flere nordmenn som var med.
Turneringen ble spilt i Praha.

Dagens spill startet med 32 puljer, og
atter en gang var Roberts navn å finne
blant de topp 8! Slik gikk hans ferd mot
kvartfinalen: 4-0 over både P. Alve-
sparr, Sve., og M. Tegl, Tysk.; 4-1 over
tyske Y. Genkertepe og 4-1 over David
Venken, Bel. i 16. delsfinalen. Tenker 8.
delsfinalen ble en tilfredsstillende seier
for Robert da han slo Englands Steven
Bunting 4-2! Det er ikke lenge siden det
motsatte skjedde! Så kom kvarten og
Scott Waites, der Robert måtte se seg
slått 2-4. Waites er i form om dagen og
kan godt bli et farlig element i Lakesi-
de-VM i januar.

Ellers var ikke lykken ute og gikk!
King Georges´ Henrik Halsvik var best
med en 4-0 seier over Czecheren Pavel
Jirkal. Han fortsatte å kjempe bra, men
tapte neste kamp 2-4 for Englands Gor-
don Dobey. Bra Henrik! Paul Draleke,
Johnny Pedersen, Kenneth Bråteng og
Charlie Winge tapte 1. runde.

På damesiden ble det kun Tone Wag-
ner som stilte opp med piler i hån-

den. Lurer på om noen pilsett lå igjen
hjemme, eller kanskje rett og slett var
glemt?! Tone pisket opp stemningen
med 4-0 over en tysk dame i 1. runde.
Dessverre var hun ikke helt heldig med
trekningen, og sto overfor ingen ring-
ere enn Russlands store stjerne Irma
Armstrong i 2. runde. Etter 4-0 over
Tone fortsatte Irma til semifinalen. 

Anne Hoff

• CZECH OPEN 2010 • CZECH OPEN 2010 • 

Flott 5. plass for Robert som tapte
for helgens ener Scott Waites
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NORSK PENTATHLON

Et tradisjonelt mesterskap
der 20 herrer og 10 damer
kjempet om mulig plass i
British Pentathlon til neste
år. Spillested 2010 var
Grimstad Dartsenter, datoen
4. desember.
Det fantes mange kjente

navn fra årevis tilbake,
samt mange nyere navn
som jobber seg oppover lis-
tene. Hyggelig å se at ”Hjel-
mis” Hjelmeland  karet seg
opp til 5. plass, og at ex-ju-
nioren Daniel Andersson
spilte glimrende og havnet
på 2. plass. 

Tekst/bilder: Anne Hoff / Åslaug Ekren.

HERRER
Etter 4 x 501 hadde Robert Hansen,
L.våg, overtatt føringen med 42 poeng,
men Bjørn Sjølstad, LH,  og Robin L.
Eidet, W.T, var like bak med hhv. 39
og 40 poeng. Roy Arne Albrigtsen, SØ,
slo til i 1001 og avanserte til 2. plass
foran Kjell Michael Vaabenø, ODT, og
Bjørn. S. Etter en bra Shanghai med 54
poeng, økte Robert ledelsen, men det
ble aldri nok til at spenningen ble bor-
te! Det fantes flere ivrige herrer bak
ham! Daniel og Roy Arne hadde eta-
blert seg på hhv. 2. og 3. plassene, noe
som holdt helt til de 2 siste 501 kam-
per.
Flere navn dukket opp med bra en-

gangsprestasjoner etterhvert, Piotr
Krol , G. L., var en av dem, men det
stoppet ikke med ”en gangs prestasjon”
for ham, og med 24 poeng i 3x501
fulgte av 20 poeng i Klokka Rundt
avanserte han til 4. plass med 188 po-
eng. Audar Solberg gjorde det han
kunne for å henge med, men det holdt
ikke til mer enn en 7. plass til slutt.
Før 2x501 skulle spilles til slutt så det
ut til at Roy Arne ville kunne bevare
sin 3. plass, men Piotr mente noe an-
net! Med 18 + 7 poeng ble hans slutt-
score 264. Roy Arne scoret 11 + 2 og
med sluttscore på 261 tapte han 3.
plassen til Piotr med 3 poeng!. Robert
scoret  imponerende 15 + 19 poeng i
de siste 2 x 501, og økte sluttscore til
309 poeng. 

Et morsomt oppgjør hvor ingenting
var sikkert før siste pilen var kastet!
Dog hadde ikke Robert et forsprang på
mer en 6 poeng etter Klokka Rundt. I
Half-it økte han forspranget til 13 po-
eng, og etter 2 kjempebra 501 med 15
og 19 poeng til slutt, ble differansen
mellom han og nestemann, Daniel,
hele 37 poeng! Robert viste en kjempe-
bra konsentrasjonsevne som holdt fra
start til slutt!

Shanghai: Robert 54 p. 
Klokka rundt: Daniel 26 p. 
Half-it: Audar 323 scorep / 25 pent.p.
1001: Roy Arne 12p. / 33 piler. 
2001: Øyvind Aasland 16 p. / 81 piler.
2x501: Thor Helmer Johansen, 21 p.

DAMER
Marta Krol gikk hardest ut og beholdt
1. plass fra starten av inntil 6. spill,
Shanghai. Tove Verket, B.A., og Vero-
nica Simonsen, K.H., var på 2. plass,
36 poeng og Åse Finsådal, Sø, på 3.
plass med 34 poeng. 
Så var det Shanghai! Tove Verket,

B.A, halte inn 38 poeng og avanserte
til 1. plass med Åse, Veronica og Marta
bak seg.  Videre ble det intens kamp
mellom disse, men Veronica greide
ikke å ta igjen og havnet på 4. plass.
Slik ble det inntil klokka rundt, der
Åse kastet en bra 24-score mot Toves
8, og overtok ledelsen. Og så til Half-
it, der Åse fremdeles ledet med 2. po-

engs forsprang på Tove! Spenningen
var til å ta og føle på! 16 poeng til Tove
og 13 til Åse, og før siste avgjørende
501 ledet Tove med 1 poeng! Alle hold-
te pusten, og tro det eller ei, kastet
begge damene 6 poeng hver! Det var
et faktum, Tove vant med 1 poeng!
Sikkert et surt poeng for Åse som spil-
te så bra hele veien, men slik er darts! 

Shanghai: Tove 38 p. 
Klokka Rundt: Åse 24 p. 
Half-it: Veronica, 147 scorep./16 pent. p. 
1001: Tove/Veronica/Åse 7 p. Åse 49 piler. 
2001: Åse 13 p. / 95 piler. 
2x501 Tove / Kristin 13 p.
Det er bare å gratulere Tove og Robert

og ønske dem lykketil videre! Det var
mye bra spill i løpet av mesterskapet.

TOVE VERKET & ROBERT HANSEN
begge Pentathlonmestere for 1. gang!

Med smil fra øre til øre kommen-
terte Åslaug Ekren under Lands-
lagssamling premieutdeling:

«Alle fire finalistene var klink edru!
Som jeg har sagt mange ganger 
tidligere: Det går an
å spille god darts
uten å drikke!!!»

Er dette et nyttårs-
forsett vi kan ta
med oss inn i det
nye året?
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Landslagssamling 2010

Tekst / bilder: Anne Hoff / Åslaug Ekren

Deltagelse til Rankingturneringen er
basert på 20 herrer og 10 damer som
spilte Pentathlon på lørdag, der herre-
klassen økes til 24 og dameklassen til
12 spillere med de som spiller kvalifi-
sering tidlig på søndag. På grunnen av
forfall blant pentathlonspillerne ble
det 4 damer og 5 herrer som skulle
kvalifisere seg i år, og det ble Walter
Lau, Frank Orre, Øyvind Jørgensen,
Reidar Vedvig og Raymond Lohiniva.

Robin var ikke i sitt ess på lørdag,
og skuffelsen med en 12. plass

brukte han sikkert til virkelig å fyre
løs på søndag! Kjell Michael Vaabenø
var også sikkert ut etter bedre plase-
ring og havnet på 3. plass etter å ha
tapt semifinalen mot Robin. Piotr Krol
økte plasseringen fra 3.pl. på lørdag til
2.pl. på søndag etter å ha satt en stopp
for Audar Solberg i semien. 
Moro er det å finne navnet Walter

Lau fra Søgne på 5. plass, den eneste av
de 5 kvalifiserte som greide å plassere
seg blant de siste 16 spillerne! Han tapte
for Piotr Krol. Ellers vant Robin kvartfi-
nalen over Daniel Andersson, Kjell Mi-
chael over Robert Hansen og Audar
over Vidar Søderlind.
Det vi vet om finalen, er at Robin

vant og hadde beste leg på 17 / 18 piler
og snitt på 23.83 og Piotr 17 piler og
snitt på 22.52.

Damene som kvalifiserte seg til da-
gens oppgjør var Elisabeth Eidet,

Grimstads Grynet Isaksen og Randi
Dalhøi og Therese Tvera. Elisabeth
kom på en bra 5. plass og både Grynet
og Randi var å finne på 9. plassen. 
Semifinalistene fra lørdag forsatte å

knive om topp-plassene! Tove forsvar-
te sin 1. plass, mens Marta Krol og Ve-
roica Simonsen byttet om plassene slik
at Marte fikk 2. plass, Veronica ble nr.
3 og Veronica nr. 4. 
Fra finalen vet vi at Marta hadde

snitt på 18.19 og raskeste leg på 22 pi-

ler, Tove snitt på 18.23 og 24 pilers leg. 

En begivenhetsfull helg var over-
stått! En ting er i alle fall veldig ,

veldig bra: lørdag kunne Marte og Pi-
otr Krol klappe hverandre på skulde-
ren og gratulere hverandre med hver
sin 3. plass! Det ble ennå bedre på søn-
dag! Da kunne de reise hjem, gratulere
hverandre på nytt og feire begges 2.
plass på dag to! Kunne ha vært vanske-
lig ellers!

ROBIN TIL TOPPS!
 – slo alle i sitt siste mester-
skap som juniorspiller

sikret seg helgens 
andre seier!Tove

Til minne om Knut Otto Nilsen
Den 24.10.2010 kom den tunge beskjeden om at
Knut Otto var funnet død i sitt hjem. 
Knut Otto var i mange år medlem i Altafjord

Dartklubb. Bare ett år etter at han ble medlem, ble
han valgt inn i styret. 
Knut Otto har hatt verv som styremedlem, mate-

rialforvalter og
nestleder. 
Han var også

med å starte juni-
orgruppa i klub-
ben. 
Knut Ottos alt-

for tidlige bort-
gang er et stort tap
for oss i klubben.

Vi lyser fred
over hans minne. 

Altafjord DK

1. PP- Nisseterrin m/6 kopper Randi Tveit, Årdal
2. PP- Kaffe til 6 Runar Findahl, Porsgrunn
3. PP kaffe til 6 personer «nisse» Eva Stokke , Oslo
4. Hadeland stettfat Ørjan Kjærvik, Årdal
5. Nissekuler Gro Arneberg, Drammen
6. PP bilde Thor Helmer Johansen, Moss
7. Julekuler Jonny Lunden, Vennesla
8. Nisse lysestaker Pål Borgan, Lysaker
9. Nisse lysestaker Jan Erik Laberg, Bergen

Andre gevinster ble vunnet av:
Stian Kvalheim, Bergen
Veronica Kristoffersen, Grua
Vidar Knive, Larvik
Terje Oseth, Fåberg
Jorma Niemien, Vennesla
Ståle Tronbøl, Ås
Kjell Falang, Drammen
Werner Strand, Porsgrunn
Jens Bang, Nøtterøy
Åse Finsådal, Søgne
Rune Engesæter, Brekke
Runar Høyberg, Larvik

Emma Fuglesang, Raufoss
Heidi Torjussen, Porsgrunn
Martin Kollstad, Porsgrunn
Else Amundsen, Skien
Lill Pettersen, Stathelle
Ole Marius Hansen, Skien

Vi takker hele dartsnorge for
kjøp av lodder, og håper alle
som har vunnet blir fornøyd
med premien. Vi ønsker samti-
dig alle dartere en fin julehøytid
og et godt nytt år.

Trekning X’ns boklotteri 2010
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DATO TURNERING KAT. STED ARR. 
1-9. januar Lakeside World Professional WDF Frimley Green
8-9. januar Nyttårscup Kongsberg Golden Lion

15-16. januar Elitecupen H2 – D2 Grimstad Arendal DC
22-23. januar Kretshelg / Supercupkval. 1 Kretser
29-30. januar Norgescup 1 H2 – D2 Gardermoen Oslo/Østlandet Krets
5-6. februar Kretsledermøte Raufoss
4-6. februar Dutch Open WDF Veldhoven

12-13. februar Juniortreff 1 G2 – J2
12-13. februar Børselv Open H3 – D3 Børselv Missing Blink DK
19-20. februar NM Veteran Kongsberg Golden Lion DC
18-20. Februar Scottish Open WDF Renfrew
26-27. februar Kretshelg Kretser

5-6. mars Norgescup 2 H2 – D2 Trondheim Trøndelag Krets
19-20. mars NM Lag / Single H1 – D1 Sarpsborg NDF
26-27. mars Denmark Open WDF København
2-3. april Norgesserien 2010/2011 kval.2 Kretser
2-3. april Polish Open WDF Szczecin
9. april Forbundstinget Oslo NDF

9-10. april Juniortreff 2 G2 – J2 Oslo Oslo/Østlandet Krets
15-16. april German Open WDF Bochum

30. april-1. mai Molde Open H3 – D3 Molde Molde DK
Mai Hungarian Open WDF Budapest

7-8. mai Norgescup 3 H2 – D2 Bardufoss Strængsprætten DC 
14-15. mai Bergen Open H3 – D3 Bergen Kong Oscar DC
14-15. mai Dortmund Open WDF Dortmund
21-22. mai Norsk Winmau / 

Norsk Cricket / NM Kretslag H2 – D2 /
H3 – D3 Lillehammer Lillehammer DC

28-29. mai Årdal Open Årdal Årdal DC

HERRER
1 Robert Wagner, Arendal 181
2 Øyvind Aasland, Oslo DT 126
3 Per Anisdahl, Golden Lion 125
4 Stian Lyngfelt, Nidaros 112
5 Robert Hansen, Langevåg 106
6 Thor H. Johansen, Oslo DT 73
7 Erik Larsen, X'n 66
8 Vegar Elvevoll, Kelly's 66
9 Jacques Langston, Oslo DT 61
10 Roy Arne Albrigtsen, Søgne 60
11 Bjørn Sjølstad, Lillehammer 58
12 Kjell M. Vaabenø, Oslo DT 56
13 Audar Solberg, Søgne 52
14 Robin L. Eidet, Willhelm Tell 51
15 Vidar Søderlind, Oslo DT 51
16 Frank Ulseth, Golden Lion 48
17 Stein Jæger, DK-135 45
18 Børre Borgan, Golden Lion 42
19 Daniel Andersson, Sandefjord 39
20 Roy Trevland, Sandefjord 39
21 Johnny Larsen, X'n 39
22 Piotr Krol, Golden Lion 38
23 Stig J. Knudsen, Lillehammer 36
24 Rune Andersson, TTA 35
25 Kent Sivertsen, Smøla 33

DAMER
1 Tove Verket, Bel Air 163
2 Marianne Halvorsen, Sandefjord152
3 Veronica Simonsen, Kelly's 106
4 Marta Krol, Golden Lion 94
5 Kristin Helen Bjellås, SoVe 76
6 Åse Finsådal, Søgne 64
7 Lena Hansen, Molde 62
8 Hege Løkken, TTA 60
9 Lisbeth Hauen, X`n 58
10 Kristin Aspen, Skogn 48
11 Hege Renate Elvevoll, Kellys 48
12 Lill S. Taraldsen, Willhelm Tell 48
13 Anita Cawley, Golden Lion 44
14 Heidi Berdal, Nidaros 40
15 Rita E. Beck-Hauglid, DK-135 37
16 Mia Iren Wattum, Z-Bulls 32
17 Sissel Høyland, Søgne 31
18 Gro Arneberg, Hybær'n 31
19 Torill Stensønes, Smøla 30
20 Sunniva Antonsen, Nidaros 30
21 Vera L. Bjørkhaug, Strængspr. 30
22 Anita Kartveit, Willhelm Tell 30
23 Pornpimon Rasmussen, Ålgård 26
24 Hege K. Baklid, Golden Lion 26
25 Ann Tove B. Røstad, Strængspr. 26

GUTTER
1 Robin L. Eidet, Willhelm Tell 114
2 Stian Larsson, Willhelm Tell 88
3 Gunnar Løkken, Altafjord 70
4 Rune V. Iversen, Willhelm Tell 64
5 Jøran Nilsen, Altafjord 62
6 Joakim Nilsen, Altafjord 34
7 Timmy Heese, Søgne 24
8 Kristian Johansson, Hybær'n 12
9 Martin Hansen, Altafjord 12
10 Jonas Andersen, Altafjord 8
11 Thomas Kr. Kielberg, Hybær'n 8

JENTER
1 Elin Andreassen, Altafjord 98
2 Ann Helen Wirkola, Altafjord 68
3 Cathrine Bjørnestøl, Willhelm T. 66
4 Reidun Bakke, Willhelm Tell 38
5 Ida Johansson, Hybær'n 36
6 Mona Smith Niane, Willhelm T. 32
7 Ruth Elin Nilsen, Altafjord 24
8 Katarina K. Egebakken, Willh. T. 24
9 Nadia Akkouche, Altafjord 12
10 June Renate Anti, Altafjord 12
11 Charlotte Støre Hansen, X'n 12
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Underholdningsservice A/S
Biljard - Dart - Spill - Bingo - Lotteri - Automater

Tlf.: 23 23 31 90 - Fax: 23 23 31 91
Besøksadr.: Schous plass 7 («Bak» Schous Bryggeri) Postadr.: Boks 4709, 0506 Oslo

Tidl.: Winmau Cliple Plus
(Uten stifter i Bullseye)
Pris til dartklubber:

255,- inkl. mva.

Gjennomgående blader
(totalt uten stifter)
Pris til dartklubber:

345,- inkl. mva.

Skiven som er godkjent av 
British Darts Organisation

Ellers har vi et meget stort utvalg av: piler - flights - bakstykker - 
elektroniske dartskiver m.m.

Gode rabatter til Dartklubber - be om prisliste/katalog.
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