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LEDER
Hallo, alle Dartsvenner, uansett hvor dere er! 
Jeg er målløs etter hilsner jeg har fått i anledning min 90-årsdag, helt
fra Hammarfest til Kristiansand! Helt ufattelig! Jeg takker også for
mange pene ord om daRts. Jeg føler meg ydmyk og glad! Takk og atter
takk til dere ALLE som har vært med på å gjøre dagen min så spesiell.
Å fylle 90.år er noe spesielt i seg selv! En helg i Øvre Årdal jeg aldri
kommer til å glemme, er å lese på side 10!

2012 er nesten halvveis og masse fine dartsresultater har vært opp-
nådd, mest imponerende er vel i Nordic Invitational Cup hvor både da-
mene og herrene havnet på 3. plass totalt. Rachna var øverst på listen i
damesingle, det i tillegg til mange andre fenomenale resultater hun har
oppnådd ellers i utlandet. Norsk Winmau er spilt og et fint representa-
tivt lag for Norge reiser for å delta i både Winmau World Masters og
om plass på scenen i neste års World Professional Darts Champions-
hips som spilles på Lakeside i januar 2013.  Vi har mange sterke kort,
det gjelder å spille dem riktig!!

Tre NCer er ferdigspilt og kampen om NC-mesterskapet 2012 er vel
igang, uten de store overraskelser hittil!

Juniorene våres fortsetter å vokse, både som mennesker og dartsspil-
lere! Iselin Hauen, X´n, har plutselig tatt et stort skritt fremover, og
har erobret topplassene et par ganger. Hun har også spilt i NM lag for
damene sammen med damer i familien,og gjorde det  bra! Håkon Kjer-
ren var et ukjent navn for de fleste da han vant Juniortreff 2 i år. Siden
har han blomstret og har spilt i herreklassen og gjort det bra, i likhet
med slike navn som Robin Lundemo Eidet m.fl.før ham. Det blir artig å
følge med for å se hvem det er som blir årets Juniormestere. Det er
flere jenter og gutter som har det som et mål! Kloke ord, ”Kos dere med
pilene deres!”.

Forbundstinget 2012 er overstått. Vi ønsker våre nye president Roar
Bustebakke lykke til med sitt nye verv. Samtidig takker vi den avtrop-
pende president, Arild Hoff, for alt han har gjort for norsk darts. Re-
daksjonen i daRts takker for støtte og veiledning i alle disse årene. Lyk-
ke til videre Arild!

Bjørn og Anne ønsker samtlige en alle tiders sommer. 
Velkommen tilbake til høsten og mye bra darts!
Vi har ikke noe imot nye spillere og nye klubber!

Sommerhilsner fra Redaksjonen
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zJeg vil starte med å takke for tilliten jeg ble
vist med å bli valgt som president på for-
bundstinget.

Jeg må innrømme at jeg føler at dette blir litt
som å hoppe etter Wirkola når jeg
ser på den gode jobben som Arild
Hoff og andre tidligere presi-
denter har gjort.

Avgjørelsen om å stille til
valg ble tatt etter ønske fra
mange venner innen darts-
sporten, samt at resten av
styret ville stille til gjenvalg.

Det jeg ønsker å vektlegge
framover er å videreføre det
gode arbeidet som er gjort med or-
ganisasjonsbygging, juniorsatsing, fair
play, og å starte opp igjen Norway Open.

Når det gjelder organisasjonsbygging har jeg
et ønske om at vi også kan lage et opplegg
for klubbledere på samme måte som vi i de
senere årene har gjennomført kretsledermø-
ter. Dette fordi jeg mener det er viktig å
kjenne lover og regler på alle nivåer i for-

bundet og at vi på denne måten kan fange
opp flere ønsker og signaler fra klubber og
kretser til styret i NDF.

Juniorsatsingen er veldig viktig for framti-
den til norsk dartssport og det er svært
gledelig å se en økning i antallet
deltakere på juniortreffene.

Når det gjelder fair play føler
jeg at vi er på rett vei og at det
er viktig å finne gode lokaler
for de store nasjonale turne-
ringene, da jeg tror at dette er
med på å skape en bedre atmo-
sfære under turneringene (for
eksempel NM i Sarpsborg).

Norway Open bør det nå være
grunnlag for å starte opp igjen da vi de

siste årene har sett en klar økning i delta-
kelsen på turneringer og også på antallet
som drar på turneringer i utlandet.

Med dette ønsker jeg alle lykke til med spill
og organisering i vår kjære dartssport.

Roar Bustebakke

Forsidefoto: 
Solveig Sivertsen og Anne Hoff.
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Bjørn Gunnarsrud til minne
Høvdingen, guttungen, Bjørn. Det sies
at kjært barn har mange navn, og Bjørn
Gunnarsrud var en veldig kjær mann for
veldig mange i Norsk dart. Ingen av oss
som møtte og ble kjent med Bjørn kunne
unngå å bli litt betatt av glimtet han hadde
i øyet, spesielt når han slapp løs barnet han
beholdt i seg frem til siste slutt. Bilder og
opplevelser av ham sammen med hans sto-
re kjærlighet Wenche viser oss at Bjørn, til
tross for utfordringer i form av sykdom,
levde et lykkelig liv og grep alle sjanser li-
vet hadde å by på. Monica Dahl Sagmoen

Bjørn er borte. Det er mange som nå mer-
ker tomrommet etter et fantastisk mennes-
ke.
Som kamerat og dartsspiller, møtte jeg

Bjørn første gang i 1985. Tilfeldigvis arran-
gerte Åsane Dartklubb en kretsturnering i
lokalene som lå like inntil Bjørns kontorlo-
kaler. Under oppriggingen kom en forviten
Bjørn og lurte på hva dette var. Han fikk
prøve seg, og Åsane Dartklubb hadde fått
en ny spiller.
Det varte ikke lenge før Bjørn deltok både i

NM, NCer og Supercupen. Det ble mange
høydepunkter sammen med Bjørn de føl-
gende årene og her må spesielt nevnes «Tre-
ningsleirene», en uke i Bjørns hus i Spania,
med darts både morgen og kveld.

Slike stunder glemmer vi aldri.
Senere gikk Åsane Dartklubb sammen

med Bergen Dartklubb og Bjørn ble også her
det samme midtpunktet, med sitt gode darts-
spill og mange sosiale påfunn. Da Bjørn valg-
te å selge firmaet sitt, pensjonere seg og flyt-
te tilbake til barndomsstedet sitt på Nesøya,
var tomrommet stort etter han her i Bergen,
men vi forsøkte å holde kontakten.
Det var derfor med stor sorg vi mottok

meldingen om hans bortgang, og denne
gang måtte dartsspilleren gi opp en kamp,
kampen mot kreften.
Og jeg er glad for at jeg fikk være med på

høytidsstunden, ved Nesodden Kirke, da
familie og venner tok farvel med medmen-
nesket Bjørn.

Bård Rikstad

”Vår kjære Bjørn Gunnarsrud gikk bort fra
oss 14. mai etter en lang tids sykdom.
Bjørn var medlem hos oss i TTA siden

1998. Bjørn var ivrig de gangene han var
hos oss før sykdommen slo til. Den siste
kvelden Bjørn var sammen med oss var på
juleavslutningen for dette var en spille-
kveld han sjelden gikk glipp av.
Bjørn kommer til å bli dypt savnet av oss

alle i TTA.
Våre tanker går til Wenche og familien.

En siste hilsen fra oss alle i TTA”

Bli med på Rachna Davids
reise gjennom europa

side 6, 7 og 14
Bjørn Gunnarsrud
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Selvfølgelig skulle Norsk
Winmau, Norsk Cricket og
N.M.Kretslag  avvikles på
Quality Hotell og Resort
Hunderfossen, Fåberg, i regi
av Lillehammer DC, med
Terje Oseth og hans flinke
medhjelpere i ledelsen! Alle
som har vært på Fåberg tid-
ligere, skryter av hvor fint
det er der. Tidligere har di-
verse klubber utnyttet mu-
ligheteten til å skaffe seg en
”klubbhytte”! Både rimelig
og morsomt! Eneste ulempe
er sosialt når spillerne hol-
der seg til sin egne klubb-
venner i ”fritiden”! Forståe-
lig, men ikke sosialt!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Inita Bite

Velkomstcupen bestod av 58 påmeldte
som spilte trekt par som vanlig. Etter-
hvert ble det kun semifinalistene
igjen. Bjørn Sjølstad, LH / Per Anisdahl
G.L tapte1-3 for Jon Ivar Larsen, FR /
Marius Hansen, X´n , og Jacques
Langston, O.D.T / Tommy Hansen,
vant 3-0 over Ken Adolfsen, ÅR / Jo-
runn Næss Ekren, Bryg. Jacques /
Tommy fortsatte uten å tape et leg i fi-
nalen mot Jon Ivar / Marius. Helgens
første oppgjør var i boks!

Midt i blinken for Vegar
Elvevoll som er så glad i
England!
Det ble noen uventede hendelser i lø-
pet av de innledende kampene! Jarl
Yngve Skomsøy, Smøla, slo Jacques
Langston i 1. runde. Robin Lundemo
Eidet vant puljen. W.Ts Walter Lau
gikk videre etter 1. runde kamp mot
Øyvind Aasland. Tittelforsvareren Per
Anisdahl, G.L, tapte i år i 2. runde for
Ken Robert Adolfsen, Årdal. G.L.s an-
dre håp Piotr Krol tapte for Vegar Elve-
voll

Ikke mange uker tilbake ble det skre-
vet om en fremragende ung spiller fra
Lom som vant sin første Juniortreff!
Plutselig står  samme navn, Håkon
Kjørren, i puljefinalen i herreklassen i
Winmau, hvor han vant over Kjell Mi-
chael Vaabenø, Oslo DT, og var der-
med i kvartfinalen! Flott gjort!
Dessverre ble Håkons drømmer

smadret da han møtte Rune David i
kvartfinalen! Ellers i kvarten vant Ve-
gar, Jarl Yngve og Audar over hhv. Ter-
je, Walter og Robert. Semifinalene vet
vi ikke noe om annet enn at Jan Yngve
og Vegar jaget Audar og Rune.
Finalen mellom Jarl Yngve og Vegar

var et spennende oppgjør som lett
kunne ha gått den andre veien! 1. sett
til Jarl Yngve og 2. sett til Vegar, begge
med 2-1 i  leg. 3.sett, og noen holdt
pusten! OBS: avgjørende sett må vin-
nes med 2 leg. Det ble 1-1, 2-1 til Ve-
gar. Jarl Yngve spilte bra med 2 tons i
siste leg, men ikke godt nok for å slå
Vegars siste leg med score  (99, 2x100,
60, 90,52) og 18 piler! Fin kamp! 
Følgende herrer kan glede seg til tu-

ren British Winmau 2012: Robert Wag-
ner, Norgesmester 2012., Vegar Elve-
voll, mester Norsk Winmau 2012, Jarl
Yngve Skomsøy, runner-up og  semifi-
nalister Rune David og Audar Solberg.
Robert og Audar var også med i fjor på
samme grunnlag som i år.

2011: «Rachna David er
vanskelig å slå for tiden». 

I 2012 forandres det til:
«Rachna David umulig å
slå»!
32 ivrige sjeler møttes til start. Hvem
ville være den dyktigste som kom til å
slå seg sammen med Hege Løkken på
tur til Winmau World Masters senere i
år? 5.-8.plassene gikk til slutt til Elin
Aasestrand, Åle., Monica Martinsen,
HL, Tove Verket, GL, og Inita Bite, KG
etter at de hadde tapt for hhv. Rachna
David, KG; Åse Finsådal, SØ; Hege
Løkken, TTA, og Marta Krol GL.
Rachna var skikkelig på jakt i semi-

finalen som hun åpnet med 16 piler
mot Åse, som måtte se seg slått 0-4.
Åse var på utgang i 2. leg, men fikk
ikke opp farten i spillet sitt. Rachna
hadde leg på 16,22,25,28 piler og
glimrende snitt på 24.74 med 7 tons+.
Hege var ikke noe ”snillere” mot Mar-
ta i den andre semien. Marta tapte
også 0-4, men i 3 av 4 leg slet hun med
utgangene, pilene ville rett og slett
ikke sitte! Hege spilte ikke opp til sin
vanlige standard og sluttet med 17.54 i
snitt mot Martas 15.70 .
I finalen var det Heges tur til å tape

0-4. Rachna fortsatte sitt utmerkede
spill med snitt på 24.14 mot Heges
16.80 og med leg på 18,23,22,20 piler.
Uansett hvilken vei kampen hadde

gått ville både Rachna og Hege få gle-
den av tur til England og Winmau
World Masters sammen, siden Hege
allerede var Norgesmester. God tur!

RACHNA DAVID OG VEGARD ELVEVOLL

Oslo/Østlandet I fremdeles best!

• Norsk Winmau • Norsk Winmau • • Norsk Cricket/NM kretslag •

Rachna & Vegard best også i Norsk Cricket

I alt 13 lag trippet på
oche�n, ivrig etter å
starte årets NM Krets-
lag! Tatt i betraktning
at Oslo / Østlandet
stilte opp med til
sammen 7 , (ja, syv!)
lag, hadde de andre
bare én ting å gjøre...
å slå Oslolagene for-
test mulig, og det
gjorde de! Hordaland
og Sogn slo Oslo V;
Rogaland slo Oslo
VII; Møre og Romsda-
len tok seg av Oslo IV;
Agder slo Oslo III og
Trøndelag tok seg av
Oslo VI! Oslo / Øst-
landet I og II fikk
”walk-over”!

Ikvartfinalen vant
både Oslo / Østlandet

I og II over hhv. Horda-
land og Sogn og Trønde-

lag. Ellers i kvartfinalen
vant Møre og Romsdal
over Rogaland og Agder
slo Telemark  Vestfold,
seedet nr 2. I semifina-
len forsatte Oslo / Øst-
landet I sin ferd mot fi-
nalen med å slå Møre og
Romsdal! Agder sikret
seg finaleplass med å
vinne over Oslo / Øst-
landet II.

Dessverre mangler
flere detaljer fra

kampene. En ting er sik-
kert - Oslo / Østlandet
vant NM Kretslag atter
en gang! Godt gjort! 

Notert:
Høyeste utgang: Rach-
na David 161. /Chris-
tian Johansen, 154.
R.leg: Rune David 11
piler

Vegar Elvevoll, Rachna Da-
vid, Rune David, Hege Løk-
ken, Øyvind Aasland og Jac-
ques Langston.

62 «cricketers» møttes til kamp i herre-
klassen! Det minnet om en rolig søn-
dags ettermiddag i England: Cricket
and strawberrys! I Fåberg var det vir-
kelig alvor! Det ble kun én overras-
kelse i de innledende kampene: Robert
Hansen, Langevåg,  ble igjen på side-
linjen etter møtet med Inge Martin
Berglund, HA, i 2.runde. Inge tapte
deretter kvartfinalen for Audar Sol-
berg, SØ. For en gangs skyld møttes
Oslo D.T.s Øyvind Aasland og Jacques
Langston i en kvartfinale. Denne gang-
en var Jacques sterkest og gikk videre
til semifinalen. Ellers i kvarten vant
Rune David, KG, over Tellef Mjelde,
Z.Bulls, og Stian Lyngfelt, Nid, tapte
for Vegar Elvevoll, LH.
Audar vant semifinalen  over tittel-

forsvareren Jacques, og motstander i
finalen ble Vegar som slo Rune i den
andre semifinalen.
Finalen ble forholdsvis ”lett match”

for Vegar som vant 4-2. Totalpoeng for
Vegar 1450 mot Jacques 1376. Dermed
var Cricket 2012 over, med Vegar Elve-
voll øverst på listen!

Rett til kvartfinalen i dameklassen,
der Rachna David, KG, vant over Elin
Aasestrand, ÅL;  Jorunn Næss Ekren,

Bryg., spilte bra og slo bl.a. Hege Elve-
voll i puljespill, men selv tapte hun
kvarten for Kristin Aspen, Sk. Heidi
Berdal, Nid, er et forholdsvis sjeldent
navn å se på listene, men hun er be-
standig én som må regnes med. Der-
med var det ikke overraskende å finne
henne i semifinalen etter seier over
Tove Verket, GL, i kvartfinalen. Hege
Løkken, T.T.A, sikret sin semifinale-
plass med å vinne over Monica Mar-

tinsen i kvarten.
Hege var for god for Heidi i semifi-

nalen og reserverte seg dermed en fi-
naleplass. Kristin  måtte vike for Rach-
na i den andre semifinalen.
Rachna vant finalen og forsvarte

fjorårets tittel uten for store proble-
mer. Hege spilte ikke helt opp til det
som kunne forventes. Total poeng for
Rachna 240, Hege 168 (4. leg ikke re-
gistrert).

Winmau World Masters i kikkerten igjen for både

Rachna David og Hege Løkken

Runner-up lag: Audar Sol-
berg, Åse Finsådal, Solveig
Sivertsen, Arne Sivertsen,
Roy Arne Albrigtsen, Walter
Lau og Robin Lundemo Eidet. 
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Hurra for seier i NC-3
Rachna David, OØDK &
Øistein Nilsen, Troms

Tekst: Svein A Nygård

Nok en gang kunne Kelly’s
Helter ønske velkommen til
NC i Tromsø. Med søringene
på plass kom også finværet!
I alle fall fredagen og lørda-
gen!

Fredagen startet som vanlig med vel-
komscup, der det var påmeldt 34 per-
soner til en trukket dobbel. Vinnerne
ble Veronica Simonsen / Vidar Nylund
som slo Kjetil Andreassen / Vegar Elve-
voll. Resultatet ukjent. 3 / 4 pl. gikk til
Karin Mikalsen / Terje Oseth og Per
Iver Gaup / Daniel V. Olsen. Da under-
tegnede var forhindret fra å være med
på fredagen, ble det litt vanskelig for
de andre i klubben å holde orden med
cupen, som ikke var så veldig kjent
med prosessen. Må bare beklage dette.

Lørdag kom og allerede da vi kom
på lokalet, stod mange og trippet

for å komme seg inn. Totalt 40 herrer
fordelt i 8 puljer og 13 damer fordelt i
4 puljer. Av disse var det 5 landslags-
spillere som stod klare til å slåss om
heder og ære! (3 damespillere og 2 her-
respillere.)

På herresiden var det kun to av de see-
dete spillerne som ikke vant sine re-
spektive puljer. Da cupen var satt opp,
skulle det vise seg at det skulle bli
kamp om finaleplassen. Allerede i 2.
runde røyk Robert Hansen, L.våg, 2-3
for Terje Oseth, LH. Svein Arvid Ny-
gård K.H, tapte 3-2 for Frode Røstad,
Str, som fortsatt til semifinalen, der
satte Øystein Nilsen, Kar, en stopper
for hans ferd mot finalen. (Øystein sier
nu han ikke trener, jaja, bla bla!!). På
den andre siden i cupen hadde Vegar
Elvevoll, LH, god kontroll helt til fina-
len. Han slo Kjetil Eikesdal, GL, 4-0 i
semien. Alle regnet vel med at Vegar
skulle vinne dette lett, men snakk om

å møte veggen! Vegar traff ikke noe i
finalen og Øystein vant greit 5-1. Gra-
tulere Øystein. Snitt Vegar 14,83 og
Øystein 18,89

På damesiden vant de seedete spil-
lerne sine puljer og semifinalene

ble slik: Rachna David,KG, mot Tove
Verket,GL, og Veronica Simonsen, GL,
mot Tone Wagner, AR. Rachna og Tone
vant og var dermed klare for finalen.
Her beviste vel Rachna hvorfor hun er
Norges beste damespiller, med 4-0 sei-
er over Tone i finalen. Gratulere Rach-
na. Med snitt for Rachna 21,32 og
Tone 20.61 må Tone ha gitt Rachna bra
kamp til tross for sluttscore!

Søndagen viste Tromsø seg fra denvante siden med sny og sur vind,
men alle deltagerne var som vanlig i
godt humør, og var klare til å gå i gang
med helgens åpen dobbel. 18 par inn-
delt i 4 puljer med ren cup. 
Følgende par gikk til semifinalen:

Svein Nygård / Kjetil Eikesdal, KH /
GL, som vant en bra kamp 3-2 over
Robert Hansen / Christian Johansen,
Lvåg, og Rachna David / Hans P.Hille-
strøm, KG / KH, som slo Frode Røstad

/ Sven Ole Rotli, Str. (ukjent score) 
Svein / Kjetil gikk til finalen der

motstanderen ble Rachna / Hans Pet-
ter. Svein / Kjetil vant overlegent 4-0,
med snitt på 15,78 mot Rachna / Hans
Petter 12,88.

Dobbel damer, der 6 par kjempet
om finaleplassen. Veronica Si-

monsen / Tone Wagner, GL / AR, og
Karin Mikalsen / Rita Beck-Hauglid,
Lof / KH gikk til finalen etter og har
beseiret h.h.v Merethe Karlsen / Hege
Elvevoll, LH, og Tove Verket / Lillian
Tønnessen, GL / GR. i semien. Veroni-
ca / Tone vant finalen 4-0 over Karin /
Rita. (Dommearkene borte, så ingen
snitt).

Kelly’s Helter takker alle frammøtte
og håper alle kom seg vel hjem.

Mye latter gjennom hele helgen! Hå-
per vi ser mange igjen når Tromsø
Open går av stabelen i august.

NC-3
Tromsø

5.-6. mai
tekst:

Svein A. 
Nygård

Da ble det Bergen Open
igjen med 33 deltagere. (29
herrer + 4 damer). Det er
nok dessverre ikke den ide-
elle tiden å ha den på, med
konfirmasjoner og 17. mai,
men det får så være. Alle
koste seg og solen sto opp
lørdag morgen, forsvant fra
kl.11- 18, og lyste på Robert
og Åse igjen da vi var ferdi-
ge! Mange spennende kam-
per! Jeg forflytter meg til se-
mifinalene for herrer...

Robert Hansen mot Jørn Danielsen,
Årdal ble en nervøs kamp – begge spil-
lere var fylt med nerver. De spiller så
ulikt at Robert måtte ta seg sammen
mot slutten og var meget glad da han
tok siste leget og vant 4-3! Han hadde
leg på 20,16,23 og 21 piler. Jørn hadde
leg på  21,23,17 og sto på double på
siste. Stillingene var 1-1, 2-2, 3-3. Me-
get jevnt! 
I den andre semifinalen slo Jan Erik

Laberg, K.O, Ken Adolfsen, Årdal, 4-1,
men det var ikke så lett som  resultatet
kan tilsi: Laberg gikk ut på 16,19,23 og
27 piler, mens Ken tok sitt leg på 18 pi-
ler. Ken sto på double og ventet på 2
av legene mens begge hadde proble-
mer med double på siste leg som til

slutt gikk på 27 piler.
Finalen ble en meget god kamp av

begge to. Vel vant Robert 5-1, men Jan
Erik var aldri langt etter Robert da han
satte siste pilen. Robert hadde 2 x 180
under kampen og begge hadde flust
med tons+. Piler for Robert 21, 21,
15, 16, og 20 piler.
Vi gratulerer! Robert leder nu kam-

pen om vandrepokalen med 68 poeng,
foran Jørn med 32, Jan Erik Laberg
med 20 og Stig Jarle med 18 poeng.
R.leg: Geir Alvheim, Robert Han-

sen, 14 piler.    H.utg: Stig Flotve 130 p

Når det gjaldt damene var det dess-
verre ikke registrert noen høye ut-

ganger eller raske leg. Finalen var me-
get spennende der Åse til slutt vant 4-
3 mot Mona Eikesdal, K.O. Åse hadde
leg på 37,26,38,40 piler og Mona leg
på 30,31 og 40 piler.
Gratulerer, Åse! Nu leder hun kam-

pen om vandrepokalen med 46 poeng
foran Tone Wagner med 34 poeng,
Mona Eikesdal og Reidun Bakke med
20 poeng , Mona Bøe 18 og Åslaug
Ekren og Anne Liv Oppedal begge
med 12 poeng.

Jeg fikk aldri med meg noen legresul-tater fra double, men det ble Robert
som vant her også, sammen med
Christian Johansen, begge fra Lang-
evåg. De slo Per Jan Fagermo / Jostein
Oldret, Nam./ Nid., 4-2.
R.leg: Robert Hansen, Christian Johan-

sen, Jostein Oldret og Per Jan Fagermo
13 piler.

Hvem som vant Karaokeaftenen litt
senere på kvelden er vi ikke sikker på,
men det gikk store ord om flere av
spillerne.

Med vennlig hilsen,
Moritz Bøe, Kong Oscar 

• Bergen Open •

Langevågs ROBERT HANSEN & ÅSE RØSSEVOLL

VINNERE i BERGEN

Langevåg dominerte! Klubbens Robert
Hansen vant både single og par sam-
men med Christian Johansen, også han
fra Langevåg! Også suksess i damesing-
le, der Åse Røssevol vant. (Dessverre
lyktes det ikke å få tak i bilde av Åse!)

MARIFLEX OPEN
Nederland. 16.-18. mars
500 herrer og 76 damer deltok i
denne lukket turnering som har
mange fordeler for spillerene, med
bl.a både WDF og BDO invitasjon
poeng.(Det kan sikker Rachna for-
teller om i tilfelle noen er interres-
serte i fremtiden). 
Noen kommentarer fra Rachna;

på veien møtte hun en Ned. damer
v/ navn Daisy. Rachna slo henne 3-
1, en liten revansje for Belgia
Open da Daisy slo Rachna i kvar-
ten!
Petra Groenhof-Marcus, Ned.,

ledet 2-0 over Rachna i 8.delsfina-
len. Rachna ”skiftet gear” og vant
til slutt 3-2 med leg på 11,17, og 16
piler! Meget bra! Hadde 161 utg /
scoret 137 / 24 i rest! Bingo! Lorrai-
ne Farlam forhindret Rachnas ferd
mot finalen i kvartifinalen som
hun vant 4-1 / med matchpil på
161 utg.! En bra 9. plass for Rach-
na plus verdifulle poeng hun
trenger for å forbedre sin utrolig
bra 11. plass på B.D.O ranking lis-
tene. Deta Hedman vant finalen
over Irina Armstrong 2-1 i sett 
(3-1, 3-0).
Martin Adams vant herressingle

4-1 over Stephen Bunting.

En glad gjeng nordmenn dro til
Danmark og Denmark Open
2012, og alle gjorde seg bemer-
ket. Med: Piotr Krol, Robert
Wagner, Per Anisdahl, Rune
Lyngsted, Marta Krol og Rach-
na David.

I korthet. Piotr og Marta begge
tapte 3. runden. Per og Rune
tapte puljefinalen og Rachna og
Robert ble runners-up, pyntet
med sølvmedaljer! 
Rachna møtte danske Janni

Larsen i semien på scenen – og
hun vant 3-0! 
Som noen ganger tidligere

møttes Rachna og Irina Arms-
trong, denne gangen i Den-
mark Open finale! Rachna le-
det 2-0 men tapte 2-4! Surt!
Robert også på scenen i semi-

finalen der han slo årets Danske
Mester ”Robbo” 3-2. I finalen
traff Robert på Paul Jennings,
Eng. Han tapte, men ryktene
sier at det var en meget bra
kamp, til tross for siffrene 2-5!

Rachna David

DANISH OPEN, Esbjerg, 31. mars.-1. april.
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Buss fra byen til Årdal anbefales
virkelig! 5 ½ time med et eventyr-
lig landskap fra start til slutt! Ikke
tid til å sove en gang! Kom frem i
solskinn, til tross for at det var bik-
kjekaldt og antydning til snøfall! 

Etter å ha blitt tatt imot med var-
me og omsorg, ble det litt dartsori-
entering og vi fikk vite at totalt 87
var påmeldte til single på lørdag.
Ikke helt opp til 100 stk, men ikke
verst allikevel! Årdal Open kom-
mer alltid til å være en av de mest
populære openturneringer! En stor
del av æren for dette hadde Liselot-
te Olufsen som hadde påtatt seg å
holde kjøkkenet åpent så lenge det
var folk til stede. OG, hun hadde
også påtatt seg ansvaret for det dei-
lige koldtbordet til festen om kvel-
den! Mannen hennes, Josten Storli,
hjalp til det han kunne og Randi
Tveit, med flere, var også med og
hjalp til. En utrolig fin innsats! Vi
takker!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Øivind Gravdal og Anne Hoff

Velkomstcupen ble en meget vellykket
og livat turnering for 70 dartsvenner,
mange som møtes hvert år på cam-
pingplassen, et årlig ”eventyr”! Roy må
være et unikum, som greier både å
være vert, organiserer spillingen og til
slutt å havne øverst på resultatlisten,
to ganger i løpet av helgen! I velkomst-
cupen fikk han en fin partner i Robert
Hansen, LV, og sammen slo de Arne
Sivertsen / Morten Hus Haugen, AR /
LH,  4-0 i finalen, med snitt på 25.00
og leg på 18,14,17 og 30 piler! 3.-4.
plassene gikk til Arild Sæbø / Fredrik
Schultz, ÅR, og Tore Kvalheim / Chris-
tian Johansen, Bry./LV.

HERRESINGLE, 64 DELT

Tidlig lørdag morgen var det alvor.
Single med vandrepokal skulle spilles!
Det ble mye spilling med kun 8 puljer,
men det ble ingen store overraskelser.
Vinnerene gikk direkte til kvartfinalen
og atter en gang var en ung mann fra

Lom med, Håkon Kjørren, 16 år, som
vant sin pulje og var med i kvartfina-
len i herreklassen! 
Noe smått: Jarl Yngve Skomsøy og

Terje Oseth hadde begge 15 pilers leg;
Stig Jarle Knudsen 17 piler; Jan Erik
Laberg vant sin pulje og hadde 18 piler
/ 120-utg. I kvarten vant Kent Sivert-
sen, Sm., Kenneth Bråten, NS, Ken
Adolfsen, ÅR., og Jarl Yngve Skomsøy,
Sm,. over hhv. Arne Sivertsen, AR,
Arild Sæbø, ÅR, Robert Hansen, LV,
og Håkon Kjørren.

Dermed var det lagt opp til to spen-
nende semifinaler! Kent mot Ken

ble en god kamp, begge ville så gjerne
til finalen! Det ble en meget tett kamp
med sluttresultat 4-3 til Kent. I siste
leg hadde Ken 2 i rest etter 24 piler,
bommet og Ken kom etter og på 26 pi-
ler var det ferdig! Kent til finalen. Han
hadde leg på 23, 20, 14, 26 piler /
21.86 i snitt. Ken leg på 15, 23, 31 piler
/ snitt på 21.54; H.utg kastet Ken med
97. Den andre semien var mellom Jarl
Yngve og Kenneth. Sistnevnte vant 4-2

med leg på 21, 35, 18, 23 piler mot
Kenneths 17 og 18 piler og med snitt
på 21.51 / mot 21.32. Ganske like! 
Finalen ble en ”seiersmarsj” for Kent

som slo Kenneth 5-1 til slutt! Ikke noe
dårlig spill av Kenneth, da begge to var
nede på utgang omtrent samtidig i samt-
lige leg! Pilene ville rett og slett ikke i
doublene for Kenneth! Kent hadde leg
på 25, 18, 26, 24 piler / p.snitt 20.95 mot
Kenneths ene leg på 21 piler / 19.20 i
snitt. En meget bra kamp å følge med
på til tross for sluttresultatet 5-1!
R.leg: Kenneth Bråteng, Kent Sivertsen,
Kent Adolfsen, 14 piler
H.utg: Jan Erik
Laberg – 120.

DAMESINGLE,
23 DELT.

Ikke særlig å
nevne fra de inn-
ledende kam-
pene. Inita Bite,
KG, kastet 101 og
135-utganger. 

ANASTASIA SHTAREVA & KENT SIVERTSEN

årets tøffeste og beste!

Både Inita og
Solveig Sivert-
sen, AR, hadde
18 pilers leg.
Vinnerne gikk
direkte til semifi-
nalen der Ana-
stasia Shtareva,
Sm, møtte Tove
Verket, GL. Tove
sikret seg 1. leg,
men da var det
slutt for hennes
vedkommende og
Anastasia vant 3-1
med leg på
27,35,28 piler, og
pilsnitt på 15.47 mot Toves 14.59. Den
andre semien vant Solveig glatt 3-0
over Inita Bite, KG, med leg på
24,30,33 piler / pilsnitt 17.24. Inita
hadde snitt på 14.59.

Finalen ble en skikkelig spennende
kamp mellom Solveig og Anastasia!

Sistnevnte tok ledelsen 2-0, og etter 4
leg ledet hun 3-1 og følte seg sikkert
nokså trygg, men da kjenner hun ikke
Solveig! Når hun tenner er det alvor,
og det gjorde hun nå! 5 og 6.leg sikret
Solveig seg på 20 og 27 piler / rest for
Anastasia på 267 og 14! Stillingen 3-3!
Det ble Anastasia som ble dagens
ener, 4-3 over Arendals Solveig. En
kjempefin kamp!
Anastasia hadde leg på 21,30,32,29

piler / snitt på 17.02. Solveig leg på
33,20,27 og snitt på 17.08! Nesten
identiske pilsnitt er sjelden!

R.leg: Anastasia Shtareva, 17 p.
H. utg: Inita Bite - 135

HERREDOUBLE, 20 PAR

Det ble mange fine kamper
å følge med på i løpet av
søndag formiddag, til tross
for en kjempefest kvelden
før! Å spille er viktigst! Da
det var klart for semifina-
len, sto fire sterke par og
ventet på sin skjebne! Den
ene laget som ble igjen var
Robert Hansen / Stig Jarle
Knudsen, LV / LH  som
tapte for Roy Schultz / Ken
Adolfsen, ÅR. Så ble det
seier til Per Jan Fagermo /
Kenneth Bråteng, Nam.,
over Kent Syvertsen og
Jarl Yngve Skomsøy, Sm. 

Så til finalen mellom Årdal og Nam-
sos, noe som viste seg å bli en meget
bra slutt på en kjempeflott helg! Årdal
skaffet seg raskt en 2-0 ledelse. Nam-
sos prøvde å komme inn i kampen,

sikret seg 3. leg og minsket forsprang-
et til 2-1. Det hjalp ikke mye! Med 2
leg på rappen til Årdal var kampen av-
gjort, og hjemmelaget med Roy og Ken
hadde knust Namso’s� Per Jan og Ken-
neth 4-1! Namsosguttene ble litt satt
ut, men derimot ble helgens vert Roy
og Ken fra seg av glede!! Kanskje noe
de hadde fortjent...? Årdal hadde leg
på 19, 19, 20, 20 piler og meget bra
pilsnitt på 23.85. Per Jan og Kenneths
leg var på 24 piler / snitt 18.78.
Hvor får Roy kreftene sine fra? Det

må være noe med «de eldste er best»
eller noe slikt?!!

DAMEDOUBLE, 10 PAR

Spillingen blant damene var litt opp og
ned, og det var ikke bestandig de man
ventet mest av var de beste!

Til semifinalene, hvor Veronika
Kristoffersen / Monica Martinsen,

HL, vant over Larviks Bente
Høiberg / Gro Arneberg, og
Årdals Liselotte Olufsen /
Randi Tveit tapte for Tove
Verket / Hege Baklid, GL.

Ifinalen ble det Tove / Hegesom skaffet seg en 2-0 le-
delse, etter at begge lagene
slet lenge, lenge med D1 i 2.
leg  Det har vi vel opplevd
enhver av oss fra tid til an-
nen?! Det så ut til å ha tatt
litt «piffen» ute av Kongs-
bergdamene som ikke fikk
tatt flere leg. Hadeland
derimot ble sterkere og av-

sluttet kam-
pen 4-2 med
leg på 37,
32, 30, 45 pi-
ler og snitt
på 13.93
mot Kongs-
bergs 12.00.
Ikke det
beste spill
til disse
damene å
være, men
mye glede
over seie-
ren. Det
h a d d e
vært en
l a a a n g

helg!

Det er bare å takke Roy og Årdal DC
for en ubeskrivelig fin helg. Årdal
skuffer aldri! Tre ganger HURRA for
Årdal!

• Årdal Open •

2. plass til Solve
ig!

Bak: Vinnere i

par Ken Adolf-

sen og Roy

Schultz fra År-

dal. Foran:

Kenneth Brå-

teng og Per

Jan Fagermo

fra Namsos.

Kenneth Bråteng
 i ekstase

etter to 2. plasse
r i single

og par! Her grat
uleres

han av Roy Schu
ltz!

Best i damer par
: Veronika

Kristoffersen og 
Monica

Martinsen. Runn
ers Up:

Tove Verket og H
ege Baklid.
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Porsgrunn har tradisjonelt
sett hatt strålende sol og
kanskje litt for varmt vær
under tidligere finaler. Den-
ne helgen var det litt små-
regn og ikke fullt så varmt.
Det var vel egentlig greit for
en dartshelg. Det ble allike-
vel litt varmt på enkelte ba-
ner i lokalet, men stort sett
gikk det greit. 

Undertegnede ønsket alle velkommen
til finalen og spillet var i gang.  Det ble
8 herrelag og 7 damelag som stilte til
start. Det var mye bra spill og kniving
om kampene fra start. Vanskelig å skri-
ve noe særlig fra enkelte kamper, da
det krever mye arbeid i sekretariatet
under en slik turnering. 
En jurysak før 4. runde lørdag, gjor-

de avslutningen på dagen litt lei. Det
ble mye høylytt snakk og stemningen
ble deretter. Det endte med at Sande-
fjords dame- og herrelag trakk seg fra
søndagens spill og resultatene ble en-
dret. Så ble det 7 herrelag og 6 dame-
lag igjen til de resterende kampene. 

Søndagen ble en fin dag med mangespennende kamper og kjemping om
plasseringene. Det var positive spillere
og gode tilbakemeldinger. 
Øyvind Aasland og Hege Marita Løk-

ken vant «beste spiller»-prisen. Aren-
dals jenter vant for 9. gang, mens her-
rene fra Wilhelm Tell fikk sin første seier
i denne turneringen. Gratulerer til alle
sammen! Ellers ble resultatlista slik: 

HERRER
1.Willhelm Tell: Svein Arne «Hjel-
mis» Hjelmeland, Jan Gunnar Lunde-
mo, Jan Martin Robertsen, Vidar Nil-
sen, Robin Lundemo, Terje Hegg, Wal-
ter Lau, Svein Strandmyr.
2. Oslo D.T: Øyvind Aasland, Jacques
Langston, Thor Helmer Johansen,
Kjell Mikael Vaabenø, Vidar Søder-
lind, Dave Bate.
3. Golden Lion 4. Årdal 5. Ålgård. 6.
Larvik. 7. De Glade Amatører 

DAMER
1. Arendal: Tone E. Wagner, Lill Tarald-
sen, Anita Kartveit, Cicilie Wandsvik
2. T.T.A: Hege Løkken, Mette Hansen,
Hege Andersson, Randi Andersson,
Gry Mørkrid.

3. De Glade Amatører 4. Larvik 5.
Oslo D.T 6. Grimstad

Vi som arrangørklubb syns det er
veldig leit at vi sannsynligvis den-

ne gang arrangerte vår siste turnering i
disse lokalene. Dette fordi en del spil-
lere ikke overholdt vår info i starten
(og flere ganger etterpå) angående vår
skjenkebevilling og leieavtaler. Alko-
holen skulle være inne i lokalene og
ikke ute/i bilene. Vi fikk en advarsel
på dette i fjor, og det ville være rart

om vi får leie disse lokalene en gang
til. Dette syns vi er leit. 

Vi i X’n Dart Club takker for en el-
lers flott helg med mange positive

og hyggelige dartsspillere. Takk for
mange positive tilbakemeldinger om
arrangementet, og så håper vi de fleste
har kost seg.  Det er moro å arrangere
for greie spillere som følger opp og er
blide og greie. Ros til dere også! 

Lisbeth Hauen
For X’n DC

• NORGESSERIEFINALEN 2012 •

Willhelm Tells herrer & Arendals damer BEST
Arendal DC

Willhelm Tell

Det kribler litt i kroppen
når man kjører nedover
fjellsiden mot Øvre Årdal og
plutselig ned til høyre ligger
det, helt i bunnen! Årdal og
Norsk Hydro, omringet av
høye, nifse fjellsider og med
mørk vannflate, OG, vik-
tigst av alt for oss, der
finnes Roy Schultz med
familie og Årdal DK!

Roy startet opp klubben for ca
20 år tilbake,og har gjort den
til én av de meste populære
klubber med sine blide, gjest-
frie medlemmer. Roy elsker å
spiller darts selv og å organisere
alt selv med å «tyrannisere» alle
som jobber med ham for at hel-
gene bli uforglemmelige! Det vik-
tigste for mange dartsentusiaster er å
bli med på Årdal Open, om det er på
camping eller hotell! 

Eller, kan man være så heldig som
jeg har vært, og  blir invitert til å bo

hos Roy, sammen med hans kone Mari-
on, hennes mor Ingrid og resten av fa-
milien, både store og små som til
stadighet er på besøk! Unge
menn, en med to barn, som
jeg husker som juniorspil-
lere fra mange år tilbake!
Hei, Olav og Fredrik! Så
priviligert har jeg vært, in-
klusive to spesielle innby-
delser fra klubben for å feire
både min 80- og 90-årsdag med
familien og klubben og mange
dartsvenner! Vanligvis henimot 100 stk!
I år fikk min datter Anita bli med på sin
første Årdal Open. Gjett om hun var
glad og takk nemlig! Tror nok dere ser
henne ofte i fremtiden! Meg også ...!

Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelledet som skjedde på bursdagsfeiring-
en, men jeg ble rørt til tårer begge
ganger da en ung mann spurte Roy
først for 10 år siden, og igjen i år om
han fikk lov å være min kavaler for
kvelden! Det er så ufattelig! 
Jeg holdt på å gjøre meg i stand til

fest, da noen ropte at jeg måtte skynde
meg fordi bilen ventet. Drosje, tenkte
jeg! Men nei, der stod en høy, flott ung
mann utenfor med en rød 1974-modell
Cougar i bakgrunnen! JA! Rød,med
hvite lærseter og sjåfør, (eieren av vid-
underbilen!). Ikke nok med det, det

fulgte også med champagne og en rød
rose! Gjett hva det betyr for en gam-
mel dame å oppleve noe sånt! Noe
som heter «Memory Lane», kanskje?
Han passet på meg fra start til slutt.
Festen begynte med å kjøre i åpen bil
opp og ned Øvre Årdals hovedgate!

GRRR! GRRRR! For en herlig låt!

Denne unge mannen heter Magne
Nordgulen, og vi ble kjent 1994/95 på
en av de første juniortreffene på Døn-
ski Skole i Bærum! Jeg blir bestandig
rørt når mine juniorvenner løper bort
og gir meg en klem, og gledelig nok
skjer det ofte. Men hva du, Magne, har
betydd for meg, med omsorg og «ca-
ring» og sist, men ikke minst, all
MORO vi har hatt sammen, er umulig
å sette ord på! (Til tross for at du ikke
liker Magareth Thatcher!) Gleder meg
allerede til neste gang! Var vi enige om

å fremskynde neste feiring med 5 år?
Takk er et fattig ord av og til, men jeg
takker deg av hele mitt hjerte for ditt
vennskap! Takk for «lånet», Laura! 

Heia Årdal! Tusen, tusen takk for meg!
Anne

Årdal – Hva skal man si? For et herlig sted

Takk til Roy, 
Magne og alle 

dere andre for en
uforglemmelig

helg!

1994

2012
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Helgen 27.-29. april var det
igjen klart for juniortreff.
Grua skole var stedet denne
helgen. 38 håpe-
fulle had-
de meldt
seg på,
men dess-
verre måtte
4 av disse
melde av-
bud pga.
sykdom. Det
var hyggelig
å kunne øn-
ske Lom
Dartsklubb
velkommen
til treffen,
samt nye spil-
lere fra Grim-
stad og Lille-
hammer. 

Tekst: Tove Snerten
Bilder: Lisbeth Hauen,
X’n

Fredagskveld ble det
spilt innledende pulje-
spill i par. Cecilie T. Ol-
sen fra X’n stilte sporty
opp i gutteklassen sam-
men med Tore Brustad.
Det tror jeg Tore var glad
for! De spilte meget bra
gjennom hel innledende.
De 4 guttene som er tatt
ut til landslaget, vant sine
puljer greit.
Det samme gjorde også

de to jentene. I pulje nr. 2
kom helgas første overras-
kelse. TTAs junior Randi
Andersson og W.T.s Malene Fredrik-
sen vant denne pulja.
Klokka ble langt over midnatt, tid

for å hoppe i senga, en lang dag ventet
oss alle!

Friske og opplagte møtte alle til fro-
kost og så var det single innledende

og cup på programmet. Etter den var

det cup i par. Som alle skjønner, er det
et hardt program som ble kjørt denne
helgen. OG ikke nok
m e d

det…..Pysj cup på lørdagskvelden og
Steins 5-kamp søndag. Her er det bare
å stå på, DARTS er ekstremsport!!

Jentesingle: I jentepuljene vant Iselin
Hauen X’N pulje.1 med Cathrine Bjør-

nestøl som nr 2. I pulje 3 ble det likt
på 3 av jentene. Like
mange seire og lik leg-
diff! Det måtte 1-legs-
kamp til for å avgjøre
mellom disse 3. Mona
Smith / Niane Grim-
stad vant til slutt pul-
ja. Charlotte Støre
Hansen, X’N,  og
Ann Helen Wirkola,
Alta, vant de 2 an-
dre puljene.

Til Cup: Iselin
vant semien mot
Charlotte 3-1. I
den andre semien
var det Mona mot
Cathrine. Der ble
det jevnt! De fulg-
te hverandre som
skygger hele
veien! Da stil-
lingen var 2-2,
var stemningen
til å ta og føle
på! Mona kom
litt bakpå med
score, og da så
Cathrine sitt
snitt til å stik-
ke i fra. Enkel
20 dobbel 20
og Cathrine
var videre til
finalen, hvor
hun møtte
Iselin!

Fina l en
ble ing-

en lett
match for
Cathrine.
J e n t e n e
s p i l t e

jevnt. I alle leg
kom de på dobbel
samtidig. Iselin
vant 4-0 til slutt.
For Cathrine ble
det en smertefull
helg, med beten-

nelse i armen. Gratulerer Iselin med
din første seier på juniortreff!

Iselin Hauen & Håkon Kjørren
til topps under juniortreff 2!

Guttesingle:
I innledende puljespill var det Joakim
Fredriksen, GR, som overrasket. Han
har ikke spilt darts mer enn 2-3 mnd.,
er fokusert og flink! Vi må heller IKKE
glemme 15-pilers leg til Håkon Kjør-
ren, Lom. Fantastisk bra spiller!!!! Han
vant alle sine kamper fram til semifi-
nalen med 3-0. Meget bra! 

I semifinalen derimot
måtte Håkon slite mot
Dokkas Torstein Lyseng
og vant så vidt 3-2.
Sistnevnte hadde vun-

net så vidt 3-2 over Thor Erik Oen,
Dokka, i kvartfinalen. Torstein tok de
2 første legene i semien, med 19 piler i

2. leg. Håkon utlignet raskt til 2-2!
Stemningen steg i lokalet, ikke
bare blant spillerne, men også hos
de voksne! I det siste og avgjø-
rende leg fulgte guttene hveran-
dre helt ned. De svarte hveran-
dre på tons t.o.m! Til slutt vant
Håkon 3-2 med 20.1 i snitt mot
Torsteins 20.6. Jevn spill!  I den
andre semien vant Joakim 3-2
over Mats Haugen, Dokka. Det
var også en meget bra match.
(Scorearkene ble borte, der-
med ingen snitt / piler / ut-
ganger). 
I finalen ble Håkon for

sterk for Joakim og vant 4-0. I
et av legene kastet  Håkon
112-utgang. Dette ble 112-
utg. for 2. gang på samme
dag! Gratulerer Håkon med
din første seier på junior-
treff!!!!

Parcup jenter: Etter en liten pause og
litt mat så stod parcup for tur. Randi
Andersson / Malene fortsatte å spille
godt, vant sine kamper og var plutselig
klare for finalen! Litt nervøs stemning
mellom Mona / Cathrine. De skulle
møte Iselin / Katarina Egebakke,W.T.
De 3 jentene fra Sørlandet kjenner
hverandre godt fra før og vet hvor god
Iselin er!  Jammen vant Iselin / Katari-
na 3-0! Igjen en overraskels! Sistnevn-
te par tok 1. og 2. leg i finalen. Malene
/ Randi ga ikke opp. Kom sterkt tilbake
og utlignet til 2-2. I siste og avgjørende
leg stod Malene / Randi med 16 igjen
og Iselin / Katarina med 51. Jammen
bommet de! Iselin traff double og sik-
ret seg seier nr. 2 og Katarina sin før-
ste! Gratulerer jenter!!!

Parcup gutter: Som nevnt tidligere,
Cecilie stilte opp sammen med Tore i
gutteklassen. De spilte fortsatt bra og
vant over Jøran Nilsen, Alta / Mats
Haugen, Dokka, og jammen slo de til
slutt Thor Erik Oen / Ole Christian

34 juniorer 

klar til dyst!

Finalistene!

Bak: Håkon og Iselin. 

Foran:Torstein og Cathrine.

Vinner par: Iselin og Katarina
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En stor gruppe nordmenn satte i år
kursen for Stockholm og Nordic In-
vitational 2012. Med spillere, kap-
teiner og supportere var vi hele 19
personer totalt. Turneringen startet
på selveste 17. Mai. Lagkamp sto
først på planen.

Lagoppstillingen var som følger:
Norge A: Robert Wagner, Vegar Elve-
veoll, Robert Hansen og Per Anisdahl.
Norge B: Jacques Langston, Rune

David, Audar Solberg og Frank Ulseth.
Norge damer: Rachna David, Tone

Eriksen Wagner, Marta Krol og Veroni-
ca Simonsen.

Norge A startet herreturneringen
med å sette seg i respekt med en

klar 9-4 seier mot Finland A. Norge B

møtte Sverige A i sin første kamp, og
måtte dessverre se seg slått 3-9.

Jentene startet turneringen mot Fin-land, der de var tett med i kampen
hele veien, men Finland trakk det
lengste strået på slutten og kampen
endte 6-9. Tone Wagner avsluttet en av
sine kamper med en nydelig 132-ut-
gang. Dessverre var ikke dette nok til
å skremme det finske laget.

Runde 2 startet bra for alle 3 lagene,
der alle tok ledelsen i sine kamper.
Norge B holdt kampen ut mot Island
B, og vant sin kamp hele 9-1. Jentene
holdt også hele veien, og satte Dan-
mark på plass med seier 9-5. Dessver-
re ble Norge A i denne runden innhen-
tet av Danmark B som de spilte mot,

og tapte kampen knepent 7-9.

I runde 3 møtte Norge A Sverige B i
sin kamp. Til tross for jevnt spill, end-
te denne kampen 5-9 i svenskenes fa-
vør. Norge B kjørte en veldig tett kamp
mot Finland B, men måtte dessverre
se at finnene trakk det lengste strået i
tie-break, og kampen endte 8-9. Jen-
tene kjørte tett løp mot Sverige i sin
tredje kamp, men ved stilling 6-8 klar-
te de svenske jentene ta de 2 siste, og
kampen endte 6-10.

I fjerde runde kjørte Norge A en
overbevisende kamp mot Island A, og
dro en 9-4-seier greit i land. Norge B
holdt lenge Danmark A under press,
og lå store deler av kampen kun 2 leg
bak, men Danskene kjørte hardt løp,

• NORDIC INVITATIONAL 2012 •

Racha Nordisk mester

Handelsby (Fredrikstad). Klar for
finale!!!
I den andre semien skulle Lom-

guttene Håkon Kjørren / Pascal
Krüger møte Dokkas Torstein Ly-
seng / Thomas Liom. Lom-gutta
tok 1.leg, og siden var det kun
Dokka, og de vant 3-1, men det
skal sies at Lom ikke lå langt etter,
men det var den dobbelen da!!!
I finalen var gutta fra Dokka

overlegne. Vant 4-1. Godt å se at
Thomas hadde senket skuldrene
og VILLE vinne denne kampen!

Etter en god Taco-middag ville
alle spille PYSJCUP, selv om

det var sent på kveld. Det  var lov
for de voksne å være med. Mye
latter og glede blant alle! 22 par
stilte opp! Det ble spilt 201 best
av 3. Finalen ble spilt mellom Ole Tom
Lyseng / Mona Smith og Eva Jensen  /
Tore Brustad. Sistnevnte par vant og
fikk en flaske brus som premie, mens
det tapende paret fikk et glass vann.
NATTA!!!

Søndag og STEINS 5-KAMP! Det varflere som ikke hadde spilt dette før,

og de synes det var kjempeartig. Håkon
Kjørren vant med Torstein Lyseng på
andre. Til opplysning: Håkon kom kun
2 poeng unna rekorden som er på 202
poeng. Rekorden har stått i mange år.
Lom kommer til å bruke denne kon-

kurranseformen på spillekveld etter
denne helgen!

Så var det tid for vårt fastemøte og mat før avreise.
Dessverre måtte Andrea (Lille-

hammer) en tur på legevakt: Hun
hadde ramlet og ødelagt håndled-
det. Hva gjør man når man skal
avstive et håndledd?? Jo, man tar
det man har: her var det lokket på
en eggekartong som man klipte til
og så surret på bandasje stramt! 
Et tips: godkjent av legen!!!

Til slutt vil jeg få takke ALLE
som stilte opp og særlig til

Oslo Østlandet som hadde en
helt ny stab. Dette gikk glim-
rende. Dere hadde fått med dere
en kjempeflink gjeng!
Og takk til alle juniorene som

stilte opp!
Vi fikk også med at Rachna

gjorde det veldig bra i Finland! Det ble
trampeklapp for henne!

Jeg håper at på neste juniortreff har
uroen lagt seg. Litt for mye støy og
bråk denne gangen. JA! Jeg vet at det
er ungdom som er til stede, men litt
innskjerping på det med uro må kun-
ne gå an!

Torstein Lyseng / Thomas Liom var suverene i fina-
len i parcup for gutter.

Den norske troppen samlet i Stockholm. Bak fra venstre: Frank Ulseth, Jacques Langston, Rune David, Audar Solberg, Robert
Wagner, Per Anisdahl, Robert Hansen og lagkaptein Roy Tore Christensen. Foran fra venstre: Lagkaptein Solveig Sivertsen, Mar-
ta Kröl, Rachna David, Veronica Semensen, Vegard Elvevold og Tone Eriksen Wagner.

... og mange nervepirrende øyeblikk

GERMAN OPEN
Bremen. 20.-22. april 2012
Rachna var på hugget fra starten av
og vant sine forste 2 kamper 3-0 / 3-1.
Deretter, i Rachna�s egne ord «Da
måtte eg svette mot en tysk lands-
lagsspiller Marene Westermann. Trur
vi brukte omtrent 12 minutter på
kampen!» Rachna vant 3-0 og var i 8-
delsfinalen, der hun dessverre tapte
2-3 mot nederlandske Tamara Shuur
etter å har brent 6 piler på double!
Hun var ikke særlig blid da Tamara
kom etter og «stjal» leget! 
Allikevel hadde Rachna all grunn

til å være fornøyde men innsatsen,
da hun kom lengere i år enn ifjor, i
én av de alle største turneringer.

FINLAND OPEN
27.-29. april 2012

Hat-trick for Rachna!
Én uke senere dro Rachna til Fin-
land. Lørdag startet spillingen tidlig
med en slags «oppvarmingskamp»
mellom 45 delt. 301, D.inn / D.ut,
best av 5 leg. Rachna vant alle innle-
dende kampene 3-0, og tapte sitt før-
ste leg for finske Lumi Silvan i kvart-
finalen! Videre vant hun semifinalen
3-2 over atter en finske, Maret Lirri. I
finalen, som mange ganger tidligere,
traff Rachna Irina Armstrong (ranket
nr. 2 på verdens rankingliste). Disse
to har både tapt og vunnet mot hver-

andre flere ganger, og spilt meget vel-
lykket double sammen i tillegg. Den-
ne gangen var det Rachna�s tur til å
vinne, noe som hun gjorde med
glans, 3-1! Med live TV og verdens
beste spillere, bemerker Rachna at
det er en bonus å kunne «holde kon-
trol på nerver!»

Og så til helgens «main event»,
«Ladies single». 62. delt. Her

gjaldt det «å lande fort og begynne
from scratch. Nye turneringer – nye
muligheter» skriver Rachna. Hun var
fornøyde med innledende kampene.
Kvartfinalen vant hun 4-0 over Kris-
tin Bomander, landlagsspiller for
Sverige. Semifinalen en meget tøff
kamp mot Sveriges Anna Forsmark.

Begge to spilte bra, men Rachna var
best igjen og vant kampen 4-2. 
Finalen mot finske Lumi Silvan ble

en kjempekamp. Da stillingen var 3-
3 var «Supportene helt på tuppa av
spenning!» Nå gjaldt det å konse! På
bull i kampens siste og avgjørende
leg. Rachna forteller hvordan hun
midt i kampen holdt på å gjøre «en
fatal regnefeil!», med Lumi like bak!
Tenker hun var en glad dame da hun
greid å rette opp og å vinne kampen
allikevel!
Rachna hadde snitt på 25,40 og 

Lumi snitt på 24,80.
Leg for Rachna: 18, 23, 16, 16
Leg for Lumi: 16, 18, 19

Double på søndag spilte Rachna
med ingen ringere enn Irina

Armstrong som hun slo tidligere om
dagen! Rachna satt utgang i leg 1 og 2
(syntes ikke parter helt med!). Men,
da Rachna la igjen 94 i siste og avgjø-
rende leg våknet Irina og kastet T.18-
S.20-D.10 og Yesss! Så var det semien
som  paret også vant greit, 3-0! «Fina-
len ikke av det store spillet» mener
Rachna, men litt spennende ble det
til slutt, før de hadde over.mannet
Sarah Rosen / Linda Oden, Sverige.
Etter finalen sier Rachna til Irina

«Den finalen var det du som stod
for...» svarte Irina «Takk for at du
fikk meg til finalen!» Fin tone etter
en slitsom dag!
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Rune og Jacques startet med ledelse i
sine kamper, mens Robert H og Per lå
under fra start. Jacques satte seg bl.a. i
respekt i tredje leg med en 154-utgang.
Rune og hans motstander byttet på å
ta annenhvert leg. 
Kampene endte derimot stikk mot-

satt av hvordan de begynte. Rune og
Jacques tapte sine kamper knepent 3-
4, mens Per vant 4-2 og Robert H vant
4-3.
Tre av herrene var da videre til last

16; Vegar, Robert H. og Per.

Så var jentene i gang med last 16.
Tone møtte Olavia Gudmundsdottir

i første, Marta møtte Kristin Boman-
der, Veronica møtte Maud Jansson og
Rachna møtte Anna Forsmark.
Tone kjørte enveisløp i sin kamp, og

uten å gi motstanderen en eneste sjan-
se avgjorde hun raskt 4-0. Marta lå
under frem til 0-2, da hun fikk inn leg
mot Kristin. Dessverre var Kristin for
sterk denne dagen, og fortsatte videre
frem mot seier 4-1.
Veronica kjørte en veldig jevn kamp

mot Maud, der de stort sett tok annet-
hvert leg frem til 3-3. Dessverre var
det Maud som klarte sette den siste
dobbelen og Veronica tapte 3-4.
Rachna kjørte tilsvarende kamp mot

Anna. Jentene tok annethvert leg frem
til 3-3. Her var det Rachna som holdt
hodet kaldt, og satte den nødvendige
dobbelen. Både Tone og Rachna var da
klare for kvartfinale.

Nervepirrende øyeblikk
I herrenes ”last 16”, fikk vi mange
nervepirrende øyeblikk underveis. Ve-
gar startet sin kamp mot Jarkko Komu-
la med å ligge under 0-2. Han hentet
så inn igjen de tre neste leg’ene og le-
det 3-2. Jarkko reduserte til 3-3, og
klarte ta det siste leg’et etter at Vegar
slet med at dobbelpilen hele tiden satt
rett på utsiden av strengen. Kampen
endte dermed 3-4 og Vegar var ute av
cupen.

Per møtte en veldig sterk Mats An-
dersson i sin kamp. Mats tok det

første leg’et, og Per klarte dessverre al-
dri riktig komme inn i kampen. Til
tross for redusering 1-2, og han kunne
puste motstanderen i nakken, ble
Mats for sterk og tok de siste 2 leg’ene.
Kampen endte 2-4.

Robert H. fikk første leg mot seg av
Dennis Lindskjold, men derfra og

ut var dette Roberts kamp. De neste 4
leg’ene gikk i Roberts favør, og han
var nå klar for kvartfinale med seier 4-
1
Da var vi klar for kvartfinale for

Robert H., Tone og Rachna.

Robert startet sin kamp med 2 leg mot
seg, og slet med å få taket på motstan-
deren. Han fikk inn et leg på 1-3, men
Johan Engström ble dessverre for
sterk og kampen endte 1-4 i Johans fa-
vør. Johan vant for øvrig finalen 4-1
mot Daniel Larsson.

Tone møtte en hard motstander i
Kirsi Viinikainen i sin kvartfinale.

Første leg gikk til Kirsi. Tone svarte
kjapt med å ta andre leg. Derfra kjørte
Kirsi for fullt og tok de neste 3 leg’ene,
og Tone tapte 1-4.

Rachna lå derimot i føringen fra før-
ste leg i sin kamp mot Hanne

Johnsen. Etter at Rachna tok ledelsen
1-0, fikk Hanne inn en dobbel i leg nr.
2. Derfra og ut var dette Rachna sin
kamp, og hun tok de neste 3 leg’ene.
Seier 4-1 til Rachna, og hun var klar
for semifinale mot Maud Jansson lør-
dag morgen.

FORTSATT NORSKE 
SPILLERE MED

Lørdag morgen, og vi hadde fortsatt
Norske spillere med. Tone og Rachna
var klare for finale i dobbel, Norge A
skulle spille semifinale i lag og Rachna
semifinale i single.
Først ut var Norge A med semifina-

le. Finland startet med å ta de første 2
leg’ene. Per tok leg 3 for Norge. Fin-
land tok de to neste leg’ene og stilling-
en var 1-4. Per tok sitt andre leg og re-
duserte til 2-4. Robert W. tok neste leg;
3-4. Neste to gikk til Finland og de
øket til 3-6. Robert W. reduserte så til
4-6. Finland øket nok en gang til 4-7,
hvorpå Robert H. reduserte ledelsen
til 5-7. Vegar fulgte opp med å ta neste
leg, og forspranget var nå enda mer re-
dusert; 6-7. Dessverre skulle det vise
seg at Finland ble altfor sterke denne
dagen, og de tok de siste 2 leg’ene og
dermed seier 9-6. Det skal sies at Fin-
land spilte en helt vanvittig rå kamp,
der dobbelen stort sett satt på første
pil så fort de kom ned til utgang.

Rachna til finale
Vi var så klare for Rachna som skulle
spille semifinale mot Maud Jansson.
Her tok Rachna kjapt ledelsen 2-0, og
så ut til å ha full kontroll på kampen.
Maud ville derimot ikke gi seg så lett,
og tok de neste 3 leg’ene. Stillingen var
da 2-3. Rachna tok seg sammen, holdt
hodet kaldt og tok de siste to leg’ene.
Seier 4-3 og hun var klar for finale!

Direkte streaming
Nå begynte dartspillere rundt i Norge
benke seg foran PC’en, siden Svenska
Dartförbundet hadde leid inn et firma

som sørget for direkte streaming av
alle finalene som ble spilt på scenen.
Nå kunne man få sett kampene direk-
te selv, istedenfor å følge leg for leg via
Facebook.

Først ut var Tone og Rachna i sin
dobbelfinale.
Finalen ble en veldig jevn kamp,

der de norske jentene startet med å ta
første leg og teten. Dessverre hadde
ikke de finske jentene tenkt å gi seg så
lett, og man byttet stadig på hvem som
hadde føringen i kampen. Jentene spil-
te veldig bra, men måtte dessverre se
at de finske jentene klarte å få inn
dobbelen i siste og avgjørende leg. Fi-
nalen endte 4-3 i finsk favør, og jen-
tene fikk dermed sølv.

RACHNA NORDISK MESTER

Rachna rakk knapt
nok bli ferdig
med en finale
før hun måtte
gjøre seg klar
for neste. 
Finale i sing-

le mot Janni
Larsen sto for
tur. Rachna vis-
te tidlig i kampen
at denne seieren
ville hun ha. Janni
klarte utligne kampen to
ganger, før Rachna bestemte seg og
kjørte full rulle helt inn til målstreken.
Seier 4-2, og Rachna kunne titulere seg
Nordisk mester! Gratulerer!

Senke skuldrene
Med dette var den offisielle turnering-
en over for denne gangen, og landslag-
skaptein Roy Tore Christensen og as-
sistent Solveig Sivertsen kunne endelig
senke skuldrene og ta seg en velfor-
tjent hvil. Det er ikke bare-bare å klare
holde oversikt og bidra akkurat der
det trengs til enhver tid når man har
så mye som åtte spillere i sving samti-
dig på det meste. 

En stor takk må rettes til det Sven-
ska Dartförbundet som virkelig

viste at de har gjort dette før og har
dyktige folk på laget. Turneringen ble
glimrende gjennomført, oppsatt tids-
skjema ble fulgt hele veien og med
mange frivillige, dyktige skrivere var
det virkelig gøy å se hvordan det KAN
og SKAL gjøres når man arrangerer en
turnering på et slikt nivå.
Tusen takk til spillere, kapteiner og

supportere for en flott tur, der vi har
sett mye god dart, ledd masse sammen
og bitt stort sett alle negler ned i spen-
ning.

og vant til slutt kampen 9-4.

Norske damer i semifinaler
Så var det klart for semifinale for jen-
tene. Med Finland i første cupkamp,
hadde de en tøff jobb foran seg. Finne-
ne gikk raskt opp i ledelse 5-0. På det-
te tidspunktet i kampen startet våre
jenter opphentingen, og det var en
stund veldig jevnt løp mellom lagene.
Begge lag ville virkelig vinne dette. 1-
5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7, 3-8, 4-8. Dessverre
klarte de Finske damene å få inn det
siste leg’et, og kampen endte 4-9. Jen-
tene var da ute av lagkampen. Finland
gikk for øvrig helt til topps med 9-7
seier mot Sverige i finalen.

Seier og tap for herrene
Herrene startet sin kvartfinale etter
jentenes semi. Norge A lå tidlig i kam-
pen under 2-3 mot Danmark A før de
startet opphentingen for fullt. Med
uavgjort på både 3-3 og 4-4 var dette
en nervepirrende kamp. Herfra og ut
holdt gutta ledelsen i kampen hele
veien, og gikk videre til semifinale
med seier 9-6.
Norge B møtte Finland A i sin kvart-

finale. De klarte holde følge med kun
1 leg bak helt frem til stillingen var 3-
4. På dette tidspunktet skjerpet det
finske laget seg betraktelig, og dro sei-
eren i havn med resultat 3-9. 
Dermed var det kun Norge A som

var videre til neste runde.

FREDAG STO PAR OG 
SINGLE PÅ DAGSPLANEN

Først i ilden var Veronica/Marta mot
Silvan/Viinikainen som dessverre måt-
te ut i eneste elimineringskamp på jen-
tesiden. En kamp der jentene kjempet
hardt, men dessverre måtte se at de
finske jentene kjørte løpet helt ut og
vant 4-1. 

På herresiden var Rune/Audar klare
mot Christensen/Helsinghof fra Dan-
mark, og Robert H/Jacques mot Suo-
minen/Viljanen fra Finland. 
Rune og Audar styrte sin kamp hele

veien og vant greit 4-0. Robert og Jac-
ques ga fra seg 2 leg, men styrte like-
vel seieren greit inn til 4-2. 

På herresiden var da alle par med
når man startet på last 16, mens på

jentesiden var det nå klart for kvartfi-
nale for Tone og Rachna.
Tone og Rachna viste at de hadde

full kontroll mot Forsmark/Petersson,
og kvalifiserte seg for semifinale med
4-1 seier.
På herresiden løp de Norske suppor-

terne frem og tilbake for å klare få
med seg 4 samtidige kamper.

Robert W/Vegar gikk i ilden mot Vii-
nikka/Haavisto. En kamp som ble tett
og nervepirrende, men som gutta rod-
de flott i land med seier 4-3.
Per/Frank møtte Engström/Larsson i

sin første kamp. Gutta spilte bra og de-
monstrerte god dart, men måtte se seg
slått 0-4 av svenskene.
Rune/Audar var nå klar for sin an-

dre kamp, og hadde blod på tann i
kampen mot Komula/Sanssi. Veldig
tett kamp, med mye godt spill også
her, men gutta våre trakk det lengste
strået og avsluttet med 4-3.
Robert H/Jacques møtte Nilsson/Saj-

wani i sin andre runde, og fortsatte
med samme spill som i kampen før, og
tok seieren med 4-1.

Da kvartfinalene startet, hadde vi
fortsatt med 3 av 4 herrepar.

Alle tre parene startet med å ligge
under 0-1 i sine kamper før man
startet innhentingen. Også her var
kampene veldig jevne. 
Robert W/Vegard klarte å holde lø-

pet helt ut, vant tilslutt 4-2 og var
klare for semifinale.
Rune/Audar kjempet hardt gjennom

en veldig god og spennende kamp,
men måtte til slutt se seg slått av Köh-
ler/Pilblad 2-4.
Vi var en stund sikre på at Robert

H/Jacques skulle dra seieren i land i
sin kamp, men dessverre var det Jo-
hansen/Andersen fra Danmark som
klarte banke inn dobbelen først i siste
leg, og våre gutter tapte kampen 3-4.
Fortsatt hadde vi da med ett herre-

par og ett damepar inn i semifinalene,
så stemningen var høy i den norske
leiren (også blant medlemmene som
satt og fulgte med og heiet via oppda-
teringer på Facebook).

Tett og nervepirrende for damene
Tone og Rachna sin semifinale ble en
tett og nervepirrende kamp. Larsen/
Pedersen fra Danmark var motstan-
derne, og de startet kampen med å ta
første leg. Deretter gikk kampen tett
hele veien. 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 før Tone
tilslutt satte siste dobbel og kampen
endte 4-2. Tone og Rachna var klare
for finale!

På banen like bortenfor spilte Ro-
bert W / Vegar samtidig sin semifi-

nale. Motstandere her var Engström/
Larsson. Også her tok motstanderen
ledelsen 1-0. Deretter var det enda en
jevn kamp. 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3…. I
siste leg startet både Robert og Vegar
med å kaste 140 score. På vei nedover
sto svenskene med 221 i rest da Norge
hadde 112. Sverige  kom seg ned til
121, mens Norge sto på 52. Dessverre
smalt pilene rett i strengen utenfor do-

blene flere ganger, noe som ga sven-
skene muligheten til å sette dobbelen,
noe de gjorde. Kampen endte med et
veldig surt 3-4 tap.

SINGLE

Med dobbelen unnagjort, sto singlene
for tur.
På jentesiden var Tone eneste jente

som var trukket med eliminerings-
kamp. Her hadde hun full kontroll fra
første pil, og avgjorde kampen 4-0 et-
ter knallbra spill. Alle jentene var da
med til last 16.

På herresiden måtte Vegar, Per og
Robert H. spille hver sin elimine-

ringskamp. Vegar fikk en tøff kamp
mot Lars Helsinghof fra Danmark,
men rodde seieren i land med 4-3 sei-
er. Per møtte Frede Johansen fra Dan-
mark i sin kamp, og viste at han hadde
full kontroll da han vant kampen 4-2.
Robert H. kjørte enveiskjøring mot sin
motstander, Tommy Pilblad fra Sveri-
ge, og avgjorde kampen greit 4-1.
Ved start av last 32 på herresiden

var dermed alle de norske herrene
fortsatt med.
Herfra fikk vi supporterne trimmet

oss max. Fire norske spillere i ilden
om gangen, og oppstart av fire nye
kamper med 15-30 minutters mellom-
rom. Her var det bare å holde tunga
rett i munnen og fordele oss jevnt
rundt. Siden de startet på forskjellige
tidspunkt, og dermed overlappet hver-
andre en stund, hadde vi på det meste
8 nordmenn i ilden samtidig.

Først ut var Audar mot Lennart
Efraimsson, Vegar mot Björgvin Si-

gurdsson, Robert W mot Pröstur Ingi-
marsson og Frank mot Daniel Larsson.
Audar, Vegar og Robert W gikk alle 3

rett i ledelsen i sine kamper. Frank
fikk første leg mot seg. I andre leg øket
Vegar og Robert W ledelsen til 2-0,
mens Audar fikk leg mot seg og sto
med 1-1, Frank ble liggende under 0-2.
Herifra gikk det slag i slag. De fleste
kampene var veldig jevne, selv om re-
sultatene kanskje ikke tilsier det. 
Audar tapte sin kamp knepent 3-4

mens Vegar sikret seg plass blant last
16 med 4-1 seier. Robert W ble etter
litt dobbeltrøbbel innhentet av Pröstur
fra Island og tapte sin kamp 2-4, mens
Frank dessverre måtte se seg slått 0-4
av en veldig sterk Daniel Larsson.

Iden andre gruppen startet Rune sincup mot Sami Sanssi, Per mot Gud-
mundur Fridbjörnsson, Robert H. mot
Jaako Kiiski og Jacques mot Asko Ni-
skala. 
Alle kjørte veldig jevne kamper.
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Molde Open 2012 ble av-
holdt 16-17. juni i Skytterhu-
set rett utenfor Molde. Opp-
møtet var heller dårlig, men
de frammøtte fikk likevel en
fin helg med mye god dart-
spilling og sosialt samvær.

HERRER SINGLE

Både Jarl Yngve Skomsøy og Robert
Hansen hadde to napp i vandrepoka-
len og kunne med seier i år vinne den-
ne til odel og eie. Begge virket foku-
serte fra start og spilte seg fram til
semifinalen, Robert med 3-1 over
Johny Helseth i kvarten, mens
Jarl Yngve slo Jostein Oldret
knepent 3-2. 
Hjemmehåpet Bjørn Berg

satte imidlertid en stopper for
Roberts ambisjoner med 4-3 i
semifinalen etter tidligere å
ha slått Per Alexander Modahl
3-1 i kvarten. 
Kv a r t f i n a l e o p p g j ø r e t

mellom Kent Sivertsen og Stig
Erik Hjellestad ble også en
spennende affære. Kent impo-
nerte stort med et leg på 11 piler
(180, 180, 100, 41) men Stig kom
tilbake til 2-2, før Kent satte matchpil
og avanserte til semi mot klubbkame-
rat Jarl Yngve. Kent viste seg deretter
som helgas beste Smølaspiller med 4-1
seier og avansement til finalen.
I finalen ble det vist en del bra spill

fra både Kent og Bjørn. Stillingen ble
2-2 før Kent klarte å heve seg enda ett
hakk og sikret seieren med tre leg på
rappen.
Pilsnittet ble til slutt 26,20 for Kent

og 22,23 for Bjørn. Totalt hadde kam-
pen tre 100+ utganger, Kent 120 og
124, og Bjørn 115.

DAMER SINGLE

Gjestespiller fra Russland, Anastasia
Shtareva, imponerte med bra spill i
innledende runder med flere 180-kast
og seier i alle sine kamper. I semifina-
len ble hun imidlertid hardt presset av
Elin Aasestrand, men klarte likevel å
kjempe seg til finaleplass med 3-2.
Lena Hansen hadde åpnet turneringen
nokså moderat, men i semien ble det
en klar 3-0 seier over Åse Olin Røsse-
voll.

I en ikke alt for velspilt finale var
det Lena som viste seg som den beste,
tok hjem seieren 4-2 og sikret dermed
sin 11. seier i Molde Open.

DOUBLE

Lena fortsatte også suksessen i sønda-
gens dobbelturnering der hun og mak-
ker Elin Aasestrand vant finalen mot
Åse Olin Røssevoll/Ann Therese Vold

Strand med 4-0.

Iher-reklassen var det Bjørn
Berg/Jostein Oldret som lå
best an etter gruppespillet der
de kun hadde avgitt to leg. Geir Ny-
dal/Karl Johnny Lervåg presset dem
imidlertid hardt i semifinalen, men det
var likevel Bjørn/Jostein som avanserte
til finalen etter 3-2.
I den andre semien ble det også et

jevnt oppgjør mellom Jarl Yngve/Kent
fra Smøla og Robert/Stig Erik fra Lang-
evåg. På stillingen 2-1 til Smøla åpnet
Robert med 180 og Stig fulgte deretter
opp med samme score. Robert kastet
deretter 91 og la igjen 50, men Stig
bommet dessverre på bullseye for 10
piler. 50-utgangen satt likevel i løpet av
kastet så leget ble fullført på 12. Siste
leg gikk også til Langevåg. 
Også i finalen gikk det meste Lang-

evågs vei. Robert/Stig Erik vant til slutt
4-1 over Bjørn/Jostein.

RESULTATER MOLDE OPEN
HERRER SINGLE (13 delt.):
1. Kent Sivertsen, Smøla
2. Bjørn Berg, Molde
3. Jarl Yngve Skomsøy, Smøla
4. Robert Hansen, Langevåg
Raskeste leg: Kent Sivertsen, 11 piler
Høyeste utgang: Robert Hansen, 126 p

DAMER SINGLE (7 delt.):
1. Lena Hansen, Molde
2. Anastasia Shtareva, Russland
3. Elin Aasestrand, Ålesund
4. Åse Olin Røssevoll, 
Langevåg
Raskeste leg: Lena Hansen, 22 piler

Høyeste utgang: Lena Hansen, 96 p.

HERRER DOUBLE (5
par):
1. Robert Hansen /
Stig Erik Hjelle-
stad, 2.
Bjørn Berg / Jo-
stein Oldret,
Molde / Nida-
ros
3-4. Jarl Yngve
Skomsøy /
Kent Sivertsen,
Smøla
3-4. Geir Nydal
/ Karl Johnny
Lervåg
Molde / Ålesund
Raskeste leg: Robert
Hansen / Stig Erik

Hjellestad, 12 piler
Høyeste utgang: Karl John-

ny Lervåg, 128 p

DAMER DOUBLE (3 par):
1. Lena Hansen / Elin Aasestrand,
Molde / Ålesund
2. Åse Olin Røssevoll / Ann T. Vold
Strand, Langevåg / Molde
3. Anastasia Shtareva / Elen J. Hol-
men, Russland / Smøla.

• MOLDE OPEN - Helge Guddals minnecup • • Juniortreff 3 •

Kent Sivertsen og Lena Hansen til topps

30 spilleglade juniorer stilte
opp i helgas juniortreff som
fant sted på Dokka barne-
og ungdomssole med Dokka
Dartsklubb som arrangør.
Også denne gangen dukket
det opp nye ansikter blant
spillerne. Kjempemoro og se
at enkelte klubber virkelig
satser på juniorene! Det er
bra!
Tekst: Tove Snerten
Bilder: Lisbeth Hauen

Fredag kveld startet med puljespill i
par i både gutte- og jentepuljer. Første
overraskelsen i løpet av helgen kom
allerede i innledende. Grimstads jen-

ter, Madelen Fredriksen og Ramona
M. Eriksen, vant sin pulje over Cathri-
ne Vigsnes og Mona Smith Niane. Det-
te var Ramonas første turnering. Hun
har kun spilt darts i litt over 1 mnd.og
har ingen respekt for skiva. Stiller seg
opp og spiller som om hun ikke har
gjort noe annet i flere år!! I den andre

pulja vant Katarina Egebakke, W.T., og
Marita Guttormsen, Grimstad alle
sine kamper. Jeg må også få nevne
Fredrikstads nye jenter, Silje Markus-
sen og Mina Handelsby. Unge jenter,
men går til banen med ett mål: de skal
vinne!!! De vant ikke kamper, men tok
leg, og det var også viktig for dem å
vise at de kan.
Hos guttene kom det ingen bomber i

innledende puljer. 

Lørdagen startet med puljer og cup i
single. Igjen var det Ramona som

overrasket alle! Hun vant alle sine
kamper med 3-0, 3-1.3-1. Utgangen på
78 var som tatt ut av boka, og når man
har 7 igjen så tar man trippel 1, dobbel
1, og dobbel 1. Pytt, pytt, så enkelt kan
man gjøre det! Ramona er en spiller
man skal se opp for i fremtiden, hvis
hun fortsetter samme utvikling. Mona
Smith Niane måtte ta til takke med an-
dreplass i sin pulje. Elena Andorsen
fra X’n vant alle sine kamper 3-0.

Hos guttene ble puljevinnerne som
forventet. Jeg må bare nevne Si-

mon Ekeberg fra Fredrikstad .Får han
først sjanse på en utgang, så sitter den
som et ”skudd”. Han ble for øvrig nr.2
i sin pulje. Thomas Liom hadde 19 pi-
ler, mens Håkon Kjørren hadde 20 pi-

ler, men utover dagen skulle det vise
seg at 19 piler var småtterier!!

Ijentenes single sluttspill ble samtligekvartfinaler vunnet 3-1!  Mona
Smith Niane, GR, vant over helgas sto-
re overraskelse, Ramona Eriksen GR;
Cathrine Vigsnes, WT, slo Madelen
Fredriksen Axelsen, WT.  Iselin var for
god for Randi Andersson TTA,  og Ele-
na  vant over Madelen Fredriksen
Axelsen, WT.
I semifinalen ble Iselin for god for

Elena , 3-1 ble resultatet.  I den andre
semifinalen ble det Elena som måtte
se seg slått av Iselin, 1-3.
Igjen var det duket for oppgjør

mellom Cathrine og Iselin, altså de
samme finalistene som på forrige juni-
ortreff, og det skulle vise seg at det ble
samme vinneren også: Iselin vant 4-2.
Det er ikke så mye og skrive om i den-
ne finalen ,”slitekamp” for begge.

Over til guttene og cup. I første
cup kamp slo Håkon Kjørren virkelig
til: 153-utgang og 15 piler. Kun ett ord
å bruke: FANTASTISK!!! Håkon vant
kvartfinalen over Joakim Fredriksen.
Hans klubbkamerat, Pascal Krüger,
spilte også veldig bra, og slo Thomas
Liom 3-2 i kvartfinalen. I de resteren-
de kvartfinalekampene slo Ole Chris-

ISELIN HAUEN & HÅKON KJØRREN BEST
i single og par sammen med makkerne 
ELENA ANDORSEN & PASCAL KRÜGER

Tre lovende gutter fra Lom.

Ola
Håkon

Pascal



tian Handelsby klubbkamerat Tore
Brustad 3-0 og Torstein Lyseng slo Joa-
kim Edvartsen 3-0.
Og så til semien hvor

Håkon ventet for Pas-
cal! Dessverre for Pas-
cal ble Håkon for sterk
og vant semien 3-1. I
den andre semien slo
Ole Christian klubbka-
merat Tore Brustad 3-0.
Klart for finale

mellom Torstein og Hå-
kon. Igjen ble dette en
spennende match. Hå-
kon tok de 2 første le-
gene med 19 og 18 pi-
ler. Så tok Torstein nes-
te leg på 29 piler. Dette
var et ”down”-leg for
begge. 4. leg gikk til Hå-
kon på 20 piler. Torstein
kom tilbake og vant 5.
leg på 21 piler, og det
siste leget gikk til Hå-
kon på 19 piler. Det ble
igjen en spennende
kamp mellom disse to. De fulgte hver-
andre på score hele veien!

Så ble det tid for å spise litt. Tro deteller ei: Damene på kjøkkenet sto
og stekte vafler til hele gjengen,
UTROLIG! Det er ikke få vafler som
skal til for å mette alle. Vi takker!

Så var det klart for jenteparcup.
Parhestene Madelen / Ramona, Iselin /
Elene og Mona / Cathrine vant alle

sine kamper 3-0 i kvartfinalene. (kun 7
spillere) 
I semifinalene møttes Madelen / Ra-

mona Iselin / Elena. En veldig jevn og
spennende kamp. I siste leg klarte Ele-
na og sette dobbelen og de var klare
for finalen med resultatet 3-2. I den
andre semien var Cathrine og Mona

overlegne og
vant 3-0. 
Det var ikke

den beste fi-
nalen vi har
sett, men
vinner man,
så vinner
man. Resulta-
tet ble 4-2 til
Iselin og Ele-
na. Iselins an-
dre førsteplass
på samme
dag!≈

Gutteparcup
Dokkas spil-
lere, Thomas
og Torstein,
spilte seg
fram til finale
med sifrene
3-0 i alle kam-
per. Jevnt og
godt spill! Det
samme gjaldt
guttene fra
Lom, Pascal
og Håkon,
også 3-0 i alle
kamper.
Spenningen

steg i lokalet
mot denne fi-

nalen. Dokkaguttene tok første leg, så
kom ”maskinene” fra Lom. De tok de
neste 3 leg, så tok Dokka et leg, og da

var mange sikre på at
Dokka skulle vinne, for
de var i støtet, men den
gang ei! Pascal og Hå-
kon ble for sterke og
tok det 6. leget, og der-
med var de vinnere i
par. Resultatet ble 4-2
til guttene fra Lom.

Under finalen hadde
vi storfint besøk

av varaordfører Svein
Rønningsveen. Han
hadde med deltakerbe-
vis fra kommunen som
han delte ut til alle.
Han var også med
under premieringen.
Han var veldig impo-
nert over alle juniorene
og deres spilling og opp-
førsel. Dette er noe vi
må ta med oss videre! 

Undertegnede må bare fortelle at jeg
fikk en overraskelse jeg ikke kommer
til å glemme! Lett lurt, ja det kan man
si. Men når man får beskjed om å
møte på varaordførerens kontor for å
se på minnepremiene, så var det bare
å stille opp, trodde jeg. MEN det som
ventet meg, var en tur med helikopter!
Dette har vært min store drøm i alle år
og NÅ kom den. HERLIG! Tusen takk
til dere alle! Dere er en kjempegjeng!

Parmix
Over til søndag morgen og parmix.
Det ble spilt 501 best av 3 leg og ren
cup. Det viste seg at dette var en po-
pulær turnering. Det er første gang det
har blitt spilt. Alle hadde ordnet seg
makker. Jeg sier bare litt om finalen:
Iselin / Torstein møtte Cathrine /  Tho-
mas. Sistnevnte vant 3-2 over Cathrine
og Thomas. Nå hadde skuldrene sen-
ket seg på alle, og smilene var framme
hele tiden.

Til slutt ønsker Dokka dartsklubb å
takke næringslivet, butikker og

Nordre Land Kommune for sponsing
og støtte!
På vegne av juniorene og juniorut-

valget vil vi på denne måten få takke
Dokka dartsklubb for en fantastisk
helg! Masse god mat og kjempehumør
og ”stå på”-vilje hele helgen! Tusen
takk til arbeidsgjengen!!!
Siste turnering før sommerferie er

EM i Belgia. Jeg ønsker alle en riktig
god tur! Til dere som skal være hjem-
me: GOD SOMMER!
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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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Thomas Liom og Torstein Lyseng sammen med varaordfører i Nordreland
kommune Svein Rønningsveen som var imponert over juniorenes spilling 
og oppførsel.




