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EUROPE CUP YOUTH 2015

ET LAG Å VÆRE STOLT AV!

Vegard og Henrik kniver 
om sammenlagtseieren i 
Norgescup 2015
• Vegard har en seier
• Henrik har to seire
• Begge har en 2. plass
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LEDER
Hello alle dartsvenner!  Det er lenge siden sist og det er bare å beklage
på det sterkeste at bladet ikke var på plass før sommerferie som var
meningen. Det er ikke bestandig at alt klaffer som planlagt, og slik ble
det for oss i dette tilfelle.Forhåpentlig har alle hatt en bra sommer til
tross for kun 15 grader i vannet! En bra ferie er heldigvis ikke avhengig
av akkurat det, men ferie sammen med familien og nærmeste er det de
fleste ønsker seg og har godt av i en forholdsvis ”darts free” periode! 
1. august var Tromsø første ute med høstens først openturnering, som
gjorde slutt på årets dartsferie!

Mye har skjedd innen utgangen av juli, og vi takker alle som har vært
så flink til å holde oss ajour med stoff fortløpende. En herlig opplevelse
å plutselig finne en mail hvor alt vi trenger er med for å kunne lage en
fullstendig artikkel til daRts. Dessverre finnes det fremdeles klubber
som tar seg bryet for å lage en hyggelig open-helg, uten å orientere noe
om det i etterkant. 
Det er en ting som virker helt uforståelig! Hvis norske spillerer mel-

der seg på til å spille i utlandet, er det ikke da naturlig å rapportere om
det i etterkant? Denne gangen har vi to fine eksemplarer. Etter å ha 
”rotet” litt på utenlandske sider i mars, kom ”Torremolinos Festival of
Darts 2015” plutselig frem. Ladies Pairs finals, yess! Faktisk ett norsk
par vant det hele!! Nidaros’s Heide Berdal / S.Young vant finalen 4-2
over ett engelsk par. Fantastisk! 
Ett annet sted dukket plutselig ordet ”Norway” opp! Riga Open. Erika

Hansen fra Langevåg spilte seg til kvartfinalen. Bra! Det hadde vært
hyggelig å kunne forteller leserne om slike norske ”god biter”! Tror det
er en god del av dem. Å fortelle om slike bragder er ikke ”å skryte”,
som noen kasnkje frykter at de gjør. Det er å fortelle noe hyggelig som
kanskje vil oppmuntre andre til å prøve seg.

Det er ikke lenge til NM i Tønsberg – alltid noe å glede seg til. Mye
spenning og ofte godt spill. Med tre forskjellige par-oppgjør på lørdag,
og Klubben Open og Trippelmix på søndag er det mye å følge med på!
Ikke minst treffer mann så og si alle darts venner fra hele landet! 
Vel møtt.

Vi ønsker alle sammen en fin høst med masse spennende darts -
opplevelser.

Med vennlige daRtshilsner fra 
Red.

Vi har fått vite at Arild
Hoff fra Molde nylig har
fått utdelt en Pedagogisk
pris for utmerkete resul-
tater ved Hg. skole i Mol-
de

Dine dartskolleger gratu-
lerer hjerteligst og ønsker
deg lykke til videre!

Red.

GRATULERER ARILD!
Forsidefoto: Lisbeth Hauen og
Rachna David
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Hei alle sammen!

Sommerferien er allerede over for de
fleste av oss og dermed starter
en ny dartsesong. Allerede
er flere openturneringer
arrangert. Det er glede-
lig og se at det er så
stor interesse for disse
turneringene. Nå går
det slag i slag utover
høsten, og jeg håper
dere har satt opp en ti-
meplan med riktig
mange dartsstevner. Den
første STORE er NM par-mix-
triple i Tønsberg. Håper jeg treffer
mange, mange av dere der! Ikke glem å
melde dere på!

Det begynner å bli en stund siden for-
bundstinget, men jeg vil likevel skrive litt
om det. Jeg vil starte med å takke dere som
stiller på tinget. Det er dere som bestem-
mer hva vi skal jobbe med fremover. Skul-
le ønske at det var mange flere som stilte
opp. Forbundstinget er vårt høyeste organ
og burde være noe alle stiller på. Vet ikke
hvordan vi skal få alle kretser og klubber
til å skjønne det! Jeg gir aldri opp tanken
på at det en gang skal bli fulltallig på for-
bundstinget!

Vil ønske alle både ”nye” og ”gamle” tillit-
svalgte velkommen i styret. Det er veldig
gledelig å ønske Terje Oseth velkommen
tilbake etter et år fri. Denne gangen som
visepresident.
Jeg må heller ikke glemme å takke de

som nå har gått av etter å ha gjort sin del
av jobben. Uten alle frivillige hadde det
ikke vært mulig å drive forbundet! Tusen
takk alle sammen!

Juniorlandslaget var i sommer i Danmark i
EM. Gratulerer til alle sammen med fine
resultater og for at dere er så flotte repre-

sentanter for landet vårt! Vi er vel-
dig stolte av dere!

Må få lov å gratulere Jacques
Langston som ny forbunds-
kaptein!
Landslaget skal til Tyrkia til
World Cup og for første
gang skal også damene få
lov til å stille med fullt lag.

Dette ble vedtatt for hele 6 år
siden på møte i USA men er ikke

satt ut i livet før nå. Skal ikke starte
noen likestillingsdebatt, men det var jam-
men på tide! Gratulerer til alle som er tatt
ut på laget og lykke til alle sammen!

En annen ting jeg har lyst til å fabulere litt
rundt er supercupen.
Har denne utspilt sin rolle?
I år har det vært veldig lite deltakere i

kvalifiseringene. Hva er årsaken til det?
Er det fordi det er for mange turneringer?
Eller er det mer interessant å spille vel-

komstcup?
Vi har også sett at det er flere kretser

som ikke engang har arrangert kvalifisering!
Er tiden inne for å legge ned denne tur-

neringen? Kanskje til fordel for flere open-
turneringer, som ser ut til å være det som
er interessant nå??
Det ble mange spørsmål, men tenk over

det og kom med tilbakemelding. Jeg vil
gjerne ha reaksjoner på disse tankene!
Litt å tygge på til neste gang vi møtes?

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig fin dart-
høst!

Vi sees i Tønsberg!
Darthilsen fra Åslaug!

Presidenten har ordetStyret
President:
Åslaug Ekren
Rugdeveien 4a
4318 Sandnes
Tlf: 52 62 30 75
Mobil: 90 92 53 86
aslaug@darts.no

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

Sekretær
Monica Dahl Sagmoen
Lønneveien 98
1053 Oslo
Mob: 99 26 60 10
monica@darts.no

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

Styremedlem:
Hege Kristin Baklid 
Mårvegen 44
3320 Vestfossen
Mobil: 93 69 52 03
hege@darts.no

VARAMEDLEM:
Hege Elvevoll
Gammelgårdvegen 32
9020 Tromsdalen
mobil: 94 88 95 73
hegeelvevoll@darts.no

VARAMEDLEM:
Per Jan Fagermo
Harraveien 2B
7800 Namsos
Mobil: 40 23 67 05
perjan@darts.no

Sende mail til hele styret:
styret@darts.no

Under Europe Cup Youth 2015 var
det alkoholtesting alle dager og tre
spillere fra Norge ble testet. På bil-
det er det Iselin som må til pers. I
tillegg måtte både Thomas og junio-
ransvarlig Lisbeth Hauen testes.
Lisbeth syntes det var veldig bra at
dette ble gjort :-) 
10 stk ble testet hver formiddag og
10 stk hver ettermiddag. Både
spillere og reiseledere! 
Veldig bra!. 

ALKOHOLTESTING
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• NORSK WINMAU • NORSK CRICKET 2015 • NM KRETSLAG

Én av årets mest krevende ar-
rangementer, med tre vidt
forskjellige grener å holde
rede på, ble avviklet i Start-
hallen i Kristiansand den 25-
26.april. Det er ikke det spor
rart at arrangørene syntes
”det ble mye jobbing for oss
som arrangører denne hel-
gen”. Willhelm Tell’s DC,
med Walter Olav Lau i spis-
sen, fikk ikke uventet til en
prikkfritt helg. Erfarne Will-
helm Tell kan det meste.

Tekst: W. Lau
Bilder: W. Lau

Helgen startet opp med en tradisjonell
velkomstcup som ble vunnet av Robin
Lundemo Eidet / Jan Kenneth Wiker
etter at de slo Helge Koppang / Anders
Granjord 3-2 i semifinalen. Bjørn Hel-
ge Rostad / Stein Helling kom til fina-
len etter 3-1 seier over Mikael Lind-
strøm / Bjarte Johnsen i den andre se-
mien. Finalen ble en spennende kamp
som Robin / Jan Kenneth vant til slutt
3-2, og henviste Bjørn Helge / Stein til
en vel fortjent 2.plass. Jan Kenneth im-
ponerte til slutt. Motstanderne var
også på utgang i avgjørende leg da Jan
Kenneth rolig satt en 146-utgang for å
vinne kampen. Moro!

R.leg Per Anisdahl og Geir Hauglund 13
piler. H.utg. Jan Kenneth Viker 146 p.

Lørdag møttes mange spente folk,
både damer og herrer, til oppgjør i
både Norsk Winmau og Norsk Cric-
ket. Førstnevnte turnering er bestan-
dig populær med tanke på en mulig
Englandstur til British Pentathlon. 

64 herrer og 20 damer mø-
tes etter en god frokost for å
være med i kampen om en
topplassering i årets Norsk
Winmau. Det fortelles at
spillingen var bra hele da-
gen, men at det kanskje
manglet litt spenning.

HERRER: Kvartfinalene på herresi-
den var vel spennende med tre kam-
per som sluttet 2-1 i sett; Cor Dekker,
YO, tapte 1-2 for Morten Bøe, S.fj, Per
Anisdahl, G.L slo Vegar Elvevoll, LH,
2-1 og Christian ”Josse” Johansen, LV,

vant 2-1 over Magnar Espelid, YO. I
den siste kampen vant Henrik Halsvik
2-0 over Jan Erik Laberg, KO.
Begge semifinalene var godt spilt med

et bra pilsnitt, men ikke av de mest
spennende kampene. Morten med snitt
på 26,44 i snitt slo Per, 2-1 i sett, (2-0, 0-
2, 2-0). Per hadde høyeste snitt på 27,43.
I den andre semien vant Christian ”Jos-
se”  2-0 i sett (2-1, 2-0) / 22,90 i snitt over
Henrik med snitt på 22,42.
Finalen var godt spilt men aldri

spennende. Morten vant glatt 2-0 i sett
(2-0, 2-0) med glimrende pilsnitt på
25,09 mot ”Josse”s 20,89.
Raske leg: Per Anisdahl 11 + 13 piler;
Jan Erik Laberg, Morten Bøe 13 piler;
Vegar Elvevoll 14 piler.
Høyeste utganger:  Ronny Kasin 118 /
116;  Leif Inge Oen 103.

Kvalifiserte til Winmau World Masters
ble dermed: Herrer: Kent Sivertsen,
Morten Bøe, Christian johansen, Henrik
Halsvik, Per Anisdahl og Rune David
Damer: Rachna David, Ramona Erik-
sen, Vibeke Solvik, Tove Verket.

Rachna David «nådeløs»
Klar seier til en målbevisst Morten Bøe!

Helgens første finalister Jan Kenneth / Ro-
bin & Bjørn Helge / Stein. "Pappa Stein"
skulle viser sønnen Håkon at han også er
god i darts! Det lyktes med finaleplass!

NORSK WINMAU
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• NORSK WINMAU • NORSK CRICKET 2015 • NM KRETSLAG

DAMER: Damene kjempet også om
en topplassering, (helst 1.plass med
tanke på at kun en dame ville bli kva-
lifisert for Winmau i England)
Rachna David, PLz, Tamara Schuur,

PLz, Ramona Eriksen, AR og Elin Aase-
strand, GO, vant kvartfinalene over hhv.
Lena Hansen, OG, Iselin Hauen, X�n, Vi-
beke Solvik, VIC og Inita Bite, DGA. 
Både semifinalene og finalen var bra

spilt men ikke særlig spennende. Begge
semifinalene endte 4-1, der Rachna slo
Ramona og Tamara slo Elin. Rachna,
med 23,86 i snitt, var heltent og Tamara,
med snitt 18,49, måtte bite i det sure
eplet da hun tapte 0-4 i finalen. Rachna,
som også ble norgesmester, kvalifiserte
seg dermed nok en gang til Winmau i
England.

Overlegen finaleseier for Cor Dekker!
Tamara Schuur foran fra start til slutt!
Ordet ”cricket” for oss eng-
elske betyr sol, sommer og
svære grønne plener, lyden
”Click” når ballen treffer
køllen, fulgt av begeistret
tilskuerne. Herrene ikledd
hvite bukser og sko og da-
mene i sommerkjoler mens
de nyter jordbær og krem.
Gjerne med et glass cham-
pagne ved siden av. Men nå
snakker vi om ”cricket”
med skive på veggen, som er
noe helt annet. Men spen-
ning og iver for vår egen
sport darts, står like sterkt
som cricket er i England.

HERRER: I likhet med i 2014 var det
62 herrer påmeldt, inkludert en rekke
toppspillere - alle med ambisjoner. Ta-
pende kvartfinalister ble Kjetil Eikes-
dal, KO, Harald Veland, KAR, Stig Jar-
le Knudsen, LH og Mikael Lindstrøm,
ØS. De tapte for hhv. Cor Dekker, YO,
Per Anisdahl, GL, Vegar Elvevoll, LH
og Rune David, PLz. Det ble fire for-
midable herrer som skulle møtes i se-
mien. Cor mot Vegar og Per mot Rune,
begge kampene sluttet 3-2 og var vel-
dig jevne. Cor vant sin kamp etter et

sterkt siste leg, mens Per og Rune måt-
te til siste «Bull» før vinneren var kå-
ret. Først bommet Per to ganger, deret-
ter bommet Rune tre ganger, før Per
satte grønn bull og gikk videre til fina-
len. Der ble det ikke så veldig spen-
nende da Cor overkjørte Per og slutt-
scoren ble 4-1. 

19 DAMER var påmeldt, også det
nøyaktig det samme som i fjor. Det ble
relativt få spennende kamper blant da-

mene. Tamara Schuur, PLz, hadde ing-
en problemer med å komme til topps.
Hun vant semifinalen 3-0 over Inita
Bite, DGA, mens Rachna David, PLz,
tapte sin semi 2-3 for Ramona Eriksen
etter en god kamp. Ramona måtte se
seg slått 1-4 av Tamara i finalen, noe
som Ramona er slettes ikke vant til. 
Vibeke Solvik og Anita Smith Caw-

ley, begge VIC, Birgitte Hopanheng,
PR, og Lisbeth Hauen, X�n havnet på
delt 5. plass.

Cor & 
Tamara 
lykkelige

med 
1. plass 
i Cricket!

NORSK CRICKET

Tamara og Christian «josse» må bite i det sure eplet med 2. plass bak Rachna & Morten!
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14 lag var med for å kjem-
pe om årets tittel i NM
Kretslag. Vinnerene av eli-
mineringskampene gikk di-
rekte til kvartfinalene som
ble vunnet av Oslo/ Østlan-
det I, Agder I, Møre og
Romsdal I og Telemark/
Vestfold I. Oslo/Østlandet
(I) og T/V slo hhv. Agder og
Møre og Romsdal i semifi-
nalene.

I denne turneringen spilles det bron-
sefinale, og i dette tilfelle gikk kam-
pen mellom Agder og Møre og Roms-
dal. Det ble lett match for Agder som
vant 5-1 og sikret bronseplassen. Lag-
kampen ble avgjort uten å ha spilt en
eneste dobbelkamp.

Oslo /Østlandet vant finalen med
sluttscore 5-3 over Telemark / Vest-
fold. Kampen gikk ikke uten noen
spenningsmomenter. Fra starten av
tok T/Vs Per Anisdahl 1. kamp 3-1
over Vegar Elvevoll. Oslo /Østlandets
Rachna David vant 2. kamp 3-0 over
Lise Gro Finnestad. Scoren ble der-
med 1-1. 3.kamp endte 3-0 til Marta
Krol, T/V, over Tamara Schuur og i 4.
kamp vant Henrik Halsvik, Oslo /Øst-
landet 3-1 over Morten Bøe. Scoren
var da 2-2. Rune David og Stig Jarle
Knudsen sikret Oslo /Østlandet et for-
sprang på 4-2 etter singlekampene I
dobbel slo paret Tamara / Rachna
T/Vs Lise Gro / Marta og seieren ble
dermed sikret for Oslo /Østlandet,
selv om T/Vs Morten Bøe / Piotr Krol
vant den siste dobbelkampen. Slutt-
score ble 5-3 til Oslo /Østlandet (I),
som atter en gang gikk til topps. 
Jan Inge Arnesen hadde dagens

høyeste utgang med 161p og samtidig
raskeste leg på 15 piler.

Uslåelige Oslo/Østlandet (I) vant igjen!
Telemark/Vestfold. (I) 2. plass 
Agder (I) 3. plass

Oslo/Østlandet har allerede begynt feiringen.

Agder (1) havnet på en respektabel 3. plass etter solid seier over Møre & Romsdalen
i kampen om bronsemedaljen!    

Telemark / Vestfold kjempefornøyd med 2. plassen bak Oslo/Østlandet(1)

NM KRETSLAG
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NC-3
Bardufoss

9.-10.
mai

tekst: A. Hoff/
R. David

foto: R. David

REPRISE fra 2014 
Veronica Simonsen 
& Vegar Elvevoll
Best igjen!

36 herrer og 10 damer møtes
til dyst i Norgescup 3 som
spiltes på Bardufosstun Ho-
tel i Bardufoss. Spillingen
startet allerede fredag kveld
med en tradisjonell velkomst -
cup med trukne makkere.
Det er alltid bra å ha anled-
ning til å hilse på hverandre
og å bli kjent med nye fjes
før alvoret starter.

Lørdagen kom og flere nervøse og
spente spillere dukket opp etterhvert
for å starte i singleturneringen. Ikke
alle var nervøse, noen var veldig sik-
ker på sin sak. Veronica og Vegar er to
gode eksemplarer. Det ble veldig mye
bra spill hele dagen.

HERRESINGLE
Når kvartfinalene var klare viste det
seg å være kun kjente navn igjen uten
noen overraskelser. Vegar Elvevoll,
LH, vant over Ronny Kasin, VIC, Hen-
rik Halsvik, PLZ, over Robert Hansen,
LV, Frode Røstad over Stein Jæger, beg-
ge STR, og Rune David, PLZ, over
Kenneth Bråteng, NAM.
I den ene semifinalen møttes Rune og

Henrik. Rune raste avsted og burde
greit ha vunnet 4-2, men han begynte å
bomme på utgangene. Kampen gikk til
siste og avgjørende leg og Henrik kom
rolig etter. Begge bommet på matchpi-
ler, men til slutt satte Henrik den avgjø-
rende dobbelen og kvalifiserte seg for fi-
nalen. Vegar vant den andre semien
mot Frode forholdsvis lett. 
I finalen mot Henrik var Vegar hel-

tent. Han spilte godt og vant til slutt 5-
2 med avgjørende utgang på 114. Ikke
noe å si på det – annet enn godt gjort!
Raskeste leg: Vegar Elvevoll og Robert
Hansen, 13 piler
Høyeste utgang: Frode Røstad, 122 p.

DAMESINGLE
På damesiden for-
telles det om en del
godt spill og mange
artige kamper. I
den ene semifina-
len ble det Veronica
Simonsen, KH, som
slo Hege Elvevoll,
LH. Rachna David,
PLZ, vant den andre semien over
Anne Kalseth Enoksen, VIC. Referat:
”Ikke mye å fortelle fra kampene”.
Veronica gikk målbevisst og med

masse selvtillit til finalen mot Rachna.
Hun skulle vinne – og det gjorde hun
med 4-2. Dermed sikret Veronica seie-
ren i Norgescup 3 for andre år på rad.

Raskeste leg: Rachna David, 15 piler
Høyeste utgang: Karin Mikalsen, 103 p

HERREDOUBLE, 14 par
Søndag var det klar for å spille partur-
neringen før avreise på ettermiddagen.
I semifinalen vant Stein Jæger / Lars
Georg Storsletten, STR, over Leif-Am-
mon, Länsmann / Jan Peder Harila fra
Øst-Finnmark. I den andre semien
tapte Henrik Halsvik / Geir Alvheim,
PLZ / P.S, for Ronny Kasin / Jostein Ol-
dret, VIC / NID.

Stein / Lars Georg hadde spilt godt
hele dagen og fortsatte i finalen som
de vant over Ronny / Jostein.

Høyeste utgang: Leif-Ammon Länsmann,
110 poeng

DAMEDOUBLE, 4 par.
Det ble Rachna David / Hege Elvevoll,
PLZ / LH, som slo Kellys Helters’ Ka-
rin Mikalsen / Oddny Johansen i fina-
len. I semifinalene tapte Willfrid Kasin
/ Anne Kalseth Enoksen, VIC, for
Rachna / Hege, mens Karin / Oddny
slo sine klubbvenninner Rita Beck-
Hauglid / Veronica Simonsen. Rachna
David / Hege Elvevoll kastet dagens
raskeste leg på 15 piler. I samme leg
kastet Rachna dagens høyeste utgang
på 131 poeng. Utrolig bra!

En vel fortjent par seier for Stein Jæger
& Georg Storsletten som spilte bra hele
dagen!

Rachna & Hege vel fornøyde med par
seieren.

Vegar sterkest i finalen mot Henrik!
Vegar’s første NC-seier! 

En stor
dag for
Veronica!
Å slå
Rachna 
i en NC 
er ikke
hverdags-
kost!
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NORGESSERIEFINALEN 2015

Porsgrunn har
tradisjonelt hatt
strålende sol og
kanskje litt for
varmt vær
under tidli-
gere norgesseriefinaler.
Denne helgen, 6.-7.juni,
syns jeg været var på
dartspillernes side, med
fin sol men ikke altfor
varmt. Undertegnede øn-
sket alle velkommen til fi-
nalen og spillet var i
gang. Det ble 7 herrelag,

men kun 3 damelag som stilte til start,
og det var mye bra spill og kniving om
kampene fra start. Det er mye sekreta-
riat-jobbing på en slik type turnering,
slik at detaljerne rundt selve kam-
pene er dessverre uteblitt.  
Lise Gro Finnestad og Atle Berger

fikk utdelt premien som beste spil-
ler 2015.

RESULTALISTA: 
Herrer: 1) Willhelm Tell 2) Østfold
Stål 3) Kong Oscar 4) Strand 5) San-
defjord 6) Nøtterøy 7) Public Sotra
Damer: 1) Sandefjord 2) De Glade
Amatører 3) Larvik

Vi som arrangørklubb synes helgen 
gikk strålende sammen med masse 
hyggelig mennesker. 
Takk for mange positive tilbakemeldinger på arrangementet,

og så håper vi de fleste har kost seg hos oss i Porsgrunn.  
Lisbeth Hauen for X`n DC

Willhelm Tells herrer & Sandefjords damer

ÅRETS BESTE LAG
WILLHELM TELL DC

ØSTFOLD STÅL

KONG OSCAR

STRAND DC

SANDEFORD DC

NØTTERØY DC

PUBLIC SOTRA7

2

4

5

3

6

1
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NORGESSERIEFINALEN 2015

Og så litt mer om turneringen fra re-
daksjonen. I herreklassen er det skik-
kelig gøy at en av landets aller eldste
klubber, Willhelm Tell, atter en gang
kjempet seg til topps i en Norgesserie-
finale. I 2011 endte klubben som nr. 4,
i 2012 og 13 vant de, og i 2014 måtte
de nøye seg med 2. plass bak Oslo DT,
(begge lag med 39 – 15 i legdifferanse).
De kan sies å ha vært ”nær unna”! I
2015 var imidlertid Willhelm Tell igjen
øverst på resultatlisten. Denne gangen
var det Østfold Stål DC som havnet på
2. plass, begge lagene hadde 41-13 legg
differanse. Det kan nevnes 4 spillere
som var med da klubben vant i 2012,
og som også deltok i år; ”Hjelmis”, Ro-
bin Lundemo Eidet, Jan M. Robertsen
og Walter Olav Lau. Det er bra med
stabilitet.
Ikke nok med det, men klubben må

også være stolt av å ha en av landets
”eldste” toppspillere på laget, Svein
Arne Hjelmeland, (han begynte sin

karriere meget ung). I år kapret ”Hjel-
mis” 2 plass i spillerstatistikken bak
”Helgens Beste Spiller” Atle Berger,
Østfold Stål. (4,6170 poeng mot 4,4762
poeng). Videre gikk 3. plassen til Kjetil
Eikesdal, Kong Oscar med 4,2857 po-
eng og 4. plassen til Raymond Olsen,
Østfold Stål med 4,000 poeng.

Kampresultatene ble som følger: Will-
helm Tell slo Strand, Public Sotra og
Nøtterøy 8-1; Østfold Stål og Sande-
fjord 6-3. Turneringens største ”trus-
sel” ble Kong Oscar, der scoren endte
5-4 til WT. Slik kom de ”helskinnet”
gjennom alle kampene, en flott presta-
sjon. Vunnet / tapte leg ble likt for beg-
ge lag, nemlig 41 – 13. Bergensklub-
ben Kong Oscar DC erobret 3.plassen
og skapte mye spenning for Willhelm
Tell. Strand DC kom på 4.plassen
etterfulgt av Sandefjord, Nøtterøy og
Public Sotra. En bra turnering med
mye godt spill. 

Kun 3 damelag var litt trist.
Det finnes så mange utrolige flinke da-
mer rundt omkring i landet, og det er
bestandig sååå gøy å være med til
Porsgrunn hos X’n DC. Alltid moro,
prikkfritt styring av spillet, god mat og
drikke hele dagen og masse hyggelige
mennesker. Neste gang kanskje? Man
tenker tilbake til tiden med 8 damelag.
Da var det spennende. Sandefjord DC,
De Glade Amatører og Larvik DC
skapte mye moro allikevel, med mye
bra spill. Det var ingen overraskelse at
Lise-Gro Finnestad fra Sandefjord ble
kåret som dagens beste damespiller
med 2,8571 poeng. 2. og 3.plassen
gikk til Inita Bite, DGA og Ane Søder-
lind, Sandefjord med hhv. 2,7059 og
1.9412 poeng.
Vi takker Lisbeth for så mange fine

bilder! Og alle som stilte opp til foto-
grafering.  TAKK!
AJH. Red. 

SANDEFJORD DC

DE GLADE AMATØRER

LARVIK DC

Følgende spillere er tatt ut til å re-
presentere Norge i World Cup
som arrangeres i Antalya, Tyrkia,
26.-31. oktober 2015:

Herrer:
Vegar Elvevoll, Lillehammer DC
Robert Hansen, Langevåg DC
Kent Sivertsen, Smøla DK
Rune David, The Playerz DC

Damer:
Rachna David, The Playerz DC
Ramona Mostad Eriksen, Arendal DC
Marta Krol, Nøtterøy DC
Lisbeth Hauen, X’n DC

Som lagledere reiser Forbundskap-
tein Jacques Langston og assistent
Monica Dahl Sagmoen.

Da Jacques ble spurt om han var
interessert i å overtar stillingen som
Forbundskaptein for det norske la-
get, svarte han ”JA! ” Videre sa han:
”Jeg er stolt over å bli bedt om å
overta jobben, og jeg gleder meg til
fremtidige utfordringer. Jeg vil gjøre
min beste, og håper at alle blir for-
nøyde.”

• LANDSLAGSUTTAK • LANDSLAGSUTTAK • LANDSLAGSUTTAK •

1
2

3



Nr. 2/201510

ÅRDAL OPEN

Sjefen sjøl, Roy Schultz, År-
dal DC, skriver:
Den 25. utgaven av Årdal Open er nå
gjennomført, og 100 påmeldte før fre-
dag ble til 94 da mesterskapet startet.
En populær begivenhet for spillere fra
hele landet. I år var det spillere fra
Namsos i Nord til Arendal i sør, og det
var også sju svensker som deltok (de
har allerede bestilt hytter til neste år)!
Selv om Årdal sine egne spillere

ikke nådde helt frem, så klarte klub-
ben å få til et prikkfritt mesterskap.
Det startet på fredagskvelden kl. 21.00
med en velkomstcup som samlet 72
påmeldte, og der man blir trukket med
en tilfeldig makker. Det var god stem-
ning hele kvelden og det ble Kent Si-
vertsen fra Smøla og Kjell Falang fra
Strømsø i Drammen som vant. 

Så var det å starte opp lørdags mor-
gen kl. 09.00. Singel for damer og

herrer er første post på programmet.
Det var fem av de åtte beste herrene
fra seedingslista i Norge og to av de
beste på damesiden som stilte. Fire er
landslagsspillere og tre av dem vant
her i Årdal. Det var Robert Hansen fra
Langevåg og Ramona Eriksen fra
Arendal i singel, og i tillegg Henrik
Halsvik fra Oslo som spilte sammen
med Jan Kenneth Wiker fra Strømsø
(Drammen) i dobbel. Bare det at så
gode spillere møter opp i Årdal sier
mye om at dette er et populært mester-
skap. Selv om det ikke er ranking po-
eng å hente i Årdal, så har det
gjennom flere år blitt prestisje å vinne
her.  

Beklageligvis er lokalene i Ung-
domshuset ikke så store, så det er

ikke så lett for publikum å finne plass
for å se kampene, men noen var inn-
om uten at jeg har noen eksakte tall.
Lørdag har vi også bankett med premi-
eutdeling. Darts-Norge påstår at Årdal
Dartklubb har den beste premieutde-
lingen i hele Norge.  Spillerne blir
sunget opp med hjelp av vårt populæ-
re orkester fra Larvik; Rune og Rolf
Are Høiberg, som også spiller darts.  I
tillegg har vi ei dame, Liselotte Oluf-
sen, som lager til mat for hele gjengen,
og bare det er en stor prestasjon. I år

var det noen frivillige da-
mer som hjalp oss på kjøk-
kenet under mesterskapet,
noe som er viktig for å få til
et prikkfritt mesterskap.
Tusen takk skal dere ha alle
sammen. Det er også viktig
at medlemmene av Årdal
DK stiller opp ved planleg-
ging, innkjøp, opprigging
osv. for at vi skal få dette til
å fungere. Takk til medlem-
mene av Årdal DK for et
godt gjennomført mester-
skap. 

Hvis vi ser på resulta-
tene, så var det ei

dame som stod for en god
prestasjon da hun satte 170
utgang. Det legges penger i
potten for utganger og ras-
ke leg hvert år og de som
tar 170 utgang eller setter
11 piler (herrer) og 13 piler
(damer) får det som ligger i potten. Det
var dagens ener, Tamara Schuur som
satte 170 utgangen og fikk med seg det
som lå i potten, hele 7000 kr. Grattis
Tamara! Selv om det var mye god kas-

ting, var det ellers ikke noen rekorder
å spore. Det var nok mange navn vi
kunne nevne i forhold til god kasting,
men resultatlista får tale for seg.
Takk alle sammen!

ÅRDALS 25. ÅRSJUBILEUM
Tamara & Robert best!

"Jeg er her, jeg også"! En overlykkelig Roy vil sikre
seg en plass sammen med jubileumsårets vinnere!
Han er også en "vinner" i år med 25 år som Årdal
DC’s styrke, igjennom både gode og mindre gode 
tider! (Alle foto fra Årdal Open: Øystein Grøvdal)



11Nr. 2/2015

ÅRDAL OPEN

”For meg personlig var det
mildt sagt en tragedie da
jeg måtte trekke meg fra
Årdals 25-års feiring” skri-
ver Anne Hoff, som fortset-
ter: ”Det er ikke noe rart at
Roy er stolt av klubben sin.
Det er alle vi andre Årdal-
fans også!”

”Sjefen sjøl” har skrevet såpass mye
om Årdal DCs 25.års turnering at det
er forholdsvis lite som mangler. Det
som mangler er muligheten for å kun-
ne fortelle om kampenes utvikling og
detaljer (noe som er avhengig av
dommearkene), og selvsagt små ting
som dukker opp når man selv er til-
stede. Litt her og litt der. Ved en feil-
tagelse ble papirene som trengs for å
gå i dybden på kampene, sporløst
borte. En gjeng ivrige ryddere fikk

beskjed om å rydde bort alle papirene
så lokalene skulle bli blåst om mor-
gen. Og det var de. Ikke ett papir å
oppspore noen plass. Litt synd, men
vi overlever det. Vi vet at spillingen
var jevnt bra med mange høydepunk-
ter og at Tamara kastet 170 og vant
kr.7000. Det er bare for oss å takke
rydderne for en bra gjennomført jobb.
Blant herrene vet vi at årets Nor-

gesmester Kent Sivertsen, som forøv-
rig også vant Årdal Open i 2012, ble
overrumplet av Jarl Yngve Skomsøy,
SMØ, i semifinalen. Jan Kenneth Wi-
ker, ST, kom heller ikke lengere enn

semifinalen der han tapte for dagens
ener Robert Hansen, LV. Rykter om
en bra finale mellom to gamle kjendi-
ser Jarl Yngve og Robert.
Christian ”Josse” Johansen, LV; Karl

Johnny Lervåg, GO; Geir Alvheim,
PS, og en gammel kjendis, Håkon
Kjørren, Lom, delte 5. plassen, som
er meget bra tatt i betraktning av 74
påmeldte. Vi husker Håkon fra 2013 i
Årdal da han vant herreklassen, - som
junior! (Kanskje ikke så populært
blant seniorene?)
Raskeste leg: Geir Alvheim og 
Jarl Yngve Skomsøy 15 piler
Høyeste utgang: Jarl Yngve Skomsøy
146 poeng.

20damer var påmeldt i år, noe
som må betegnes som bra. Med

Tamara Schuur, PLZ og Ramona Erik-
sen, AR, på startlisten var det vanske-
lig for andre å nå toppen. Erika Han-
sen, LV, og Hege Løkken, ODT måtte

se seg slått av hhv. Tamara og Ramo-
na i semifinalen. Kvartfinalene gikk
mellom Tamara og Mona Dyve, ODT,
Ramona og Heidi Berdal, NID, Erika
og Cynthia Munezero, VIC og Hege
og Bjørg Klevengen, TTA. Bak disse
åtte er det flere trofaste damer som er
i Årdal hvert år. Jeg tror Heidi Berdal
for eksempel har vært på plass så å si
hver gang siden hun kom tilbake etter
en liten pause fra darts.

Bestemannsprisen er utmerkelse til
en eller annen person som har gjort
noe spesielt fordelaktig for klubben. I

år ble Leif Serenius valgt fordi han
var så snill og frivillig dømte tre kam-
per på rad i cupen. Det er det ikke
mange som gjør. Flott gjort!

”Samtidig vil jeg takke alle i Årdal DC
for mange hyggelige opplevelser og
minner i løpet av de 25 årene. En spe-
siell takk til Schultz-familien for de-
res gjestfrihet og fine tider sammen
og selvsagt Magne som geleidet meg
gjennom feiring av både min 80 og
90-års dag.    
TAKK ALLE SAMMEN.

Anne

Runners up Ramona og Yngve.

Bestemannsprisen gikk i år til Leif 
Serenius fra Sverige.

"4 ivrige darts damer" som er bestandig med i Årdal Open når sjansen byr seg.
Sannsynligvis er Heidi Berdal, Nidaros DC, den som har vært med flest ganger.
Mona Dyve,ODT DC, har også vært med en del, mens Bjørg Kleivengen, T.T.A DC
og Cynthia Munezero fra VIC DC har vist seg fram i den senere tid. På gjensyn!
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For fjerde år på rad var det
Terje Oseth og Roar Buste-
bakke som påtok seg ansva-
ret for å gjennomføre Bade-
land Open. Opprinnelig var
turneringen i regi av Saga
DC, og da klubben gikk i
oppløsning sørget Terje fra
Lillehammer DC og Roar fra
Toten DC for å arrangere
denne populære turnering-
en slik at den fikk fortsette.
Det er mange svært glade
for. Det ble en strålende
dartshelg med 63 herrer og
23 damer som kjempet om
de gjeveste plassene, og selv-
sagt med et øye på Vandre-
pokalen.

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Rachna David + assistent

Kveldscupen med 24 trukne par ble
meget spennende med en god del vel-
dig bra spill. Det ble Robert Wagner,
LH / Hege Løkken, ODT og Kenneth

Terje Oseth & Roar Bustebakke sammen betyr

BADELAND OPEN (20 ÅR)

BADELAND OPENs beste spillere i 2015
RONNY KASIN & RACHNA DAVID

Her sammen med en av deres trofaste beundrere!

Hege Løkken
greide ikke å
vippe Rachna
David av
pinne!

Ronny Kasin
med Runner
Up Jacques
Langston
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Bråteng, NAM / Roar Sæther, GLÅ
som vant semifinalene på bekostning
av hhv. Arnt Nygård, ME / Geir Alv-
heim, PS, og Ole Jan Svendsrud, HL /
Simon Ekeberg, ØS. Finalen ble vun-
net av Robert / Hege, som beseiret
Kenneth / Roar i en bra kamp. 

HERRESINGLE

Og så ble det lørdag med strålende sol
og hygge ute. Badeland er fint til det.
32 herrer gikk videre til cupen med
kun en eneste notering i de innle-
dende 8 puljene. Grattis med 13 pilers
leg Gunnar Røyne, som var den dykti-
ge. Robert Wagner, LH, toppet listen
med 11 poeng (12 spilte -1 tapt leg).
Både Robert Hansen, LV, og Thor Erik
Oen, Dokka, sluttet med 10 poeng, (12
spilte - 2 tapte leg). Det ble ikke regis-
trert noen høye utganger. Neste gang
kanskje?
Og så til cupen med de 32 beste. Av

og til dukker det opp en ”morsom”
kamp. Det er slett ikke ofte Christian
”Josse” Johansen, LV, befinner seg i en
situasjon med 2-2 i cupen mot en juni-
orspiller. Bra gjort Håkon Helling, selv
om ”Josse” til slutt vant 3-2.  Det ble
flere spennende kamper og godt spill
utover dagen. Kvartfinalene var for-
holdsvis lett match for Jacques Lang-
ston, ODT, Bjørn Sjølstad, LH, og Ron-
ny Kasin, VIC, som alle vant 3-1 over
hhv. Henrik Halsvik, PZ, Kenneth Sod-
stad, KG, og Rune Andersson. Geir
Alvheim, PS, tapte 0-3 for Stian Lyng-
felt, NID.

Jacques’ vei til finalen ble kanskjelettere enn forespeilet. Han over-
rumplet Stian hele 4-1 i semifinalen
med leg på 19, 17, 19, 16 piler og pil-
snitt på 25,67. Stians snitt på 24,43 var
slett ikke dårlig det heller.  
Den andre semien mellom Ronny og

Bjørn var tøffere. Stillingen ble 2-2 og
etter 18 piler i det avgjørende leget
hadde Ronny 124 og Bjørn 187 i rest-
score.  Ronny kastet først 79 og la igjen
45 i rest. Bjørn presterte et ”drømme-
kast” på 171 med restscore 16. Alle
holdt pusten da Ronny ”rotet” seg bort
til en rest på 22. Bjørn fikk sjansen
men bommet på 16 og la igjen 8. Spen-
ningen var på topp i lokalet. Ronny
tvilte ikke ett øyeblikk. En pil rett i
D11! Ronny hadde leg på 24, 22, 25 pi-
ler med pilsnitt på 21,51, mens Bjørn
hadde et lite hakk bedre snitt på 21,54
og leg på 21, 23 piler. Det er synd at en
må tape en slik kamp. Meget godt spill
av begge to.
Finalen var nesten like spennende

til tross for 5-2 seier til Ronny. Når pil-
snittet er så likt som Ronnys 24.58 og
Jacques� 24.48 er det klart det må ha
vært spennende. Samtlige av Jacques’

restscore lå under 45 poeng. Ronny
var rå på utgangene og brukte 21, 18,
21, 22, 22 piler. Øyenfallende er det at
Jacques brukte kun 18 og 19 piler på
de to legene han vant. Det er ikke be-
standig at den siste pilen vil dit man
ønsker at den skal. Better luck next
time Jacques!  En herlig slutt for Ron-
ny, etter mye bra spill i løpet av dagen.
Raskeste leg: Gunnar Røyne, 13 piler.
Høyeste utgang: Thomas Jensen 144 po-
eng. 

DAMESINGLE    

Spillingen var litt ”berg & dalbane”

med
mye bra

og noe ikke
fullt så bra spill. Det ble mye spilling
og mye sol og varme. Da de innle-
dende kampene var ferdigspilt viste
det seg at det var Joan Hatlestad fra
Toten som var desidert best med 9 po-
eng. (12 spilte-3 tapte leg) og Eva Ham-
merbäck, DGA, sto for raskeste leg på
18 piler. Joan fortsatt ferden inntil hun

PAR DAMER:
Etter en spennende
kamp, måtte Rachna & 
«Fiffi» «bite» i det sure
eplet og nøye seg med
2. plass! Sjelden ser vi
et damepar så heltent
som Monica & Birgitte.
De vant med glans.
Godt gjort mot Rachna
& "Fiffi"!

PAR HERRER: 
Rune & Jacques slitne,
men glade for å ha
vunnet dagens siste øvelse.
Tapende finalister Roar & Henrik var nok
litt ergelig på seg selv etter finaletapet!
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ble stoppet i kvartfinalen av Hege
Løkken, ODT. Hun kjempet, men
Hege var ikke til å stoppe og Joan tap-
te 2-3. Kvartfinalene ellers vant Rach-
na David, PLZ, 3-1 over Birgitte Juler,
MA, mens Lisbeth Hauen og Iselin
Hauen, X’n, vant 3-0 over hhv. Elin
Aasestrand, GOn, og Eva Hammer-
bäck, DGA.
Da havnet Lisbeth Hauen og Iselin

Hauen i hver sin semifinale og var
begge så ivrige for å møtes i finalen at
de mistet ”fokus” totalt. Begge tapte 0-
3 for hhv. Rachna og Hege. Hege had-
de ingen problemer med utgangene,
og presterte et bra 17 pilers leg med 66
utgang.
Finalen mellom favorittene Hege og

Rachna var spillemessig ikke helt re-
presentativt for disse to damene å
være. Rachna fikk en 2-0 ledelse som
Hege raskt utlignet til 2-2. Da tok
Rachna kontroll og det gikk ikke lenge
før hun hadde vunnet 4-2, med leg på
24, 25, 23, 22 piler. Heges leg gikk på
23 og 25 piler. Det kan nevnes at Hege
ikke tapte ett leg i de innledende cup-
kampene, det første var i semifinalen.
Bra jobba!

HERREDOUBLE

24 herrepar stilte til start på søndag
morgen. De som ikke spilte satte seg
ute for å nyte solen. Det ble en del
kniving om de gjeveste plassene ut
over dagen. På veien til finalen slo
Rune David / Jacques PL/ODT, Geir
Alvheim / Ronny Kasin, VIC, 3-0. i
kvartfinalen og Raymond Olsen / Tho-
mas Jensen, ØS, 3-1 i semifinalen. Fi-
nalemotstandere ble Henrik Halsvik /
Jan Roar Larsen PLZ/YO. De hadde
vunnet 3-0 over Simon Ekeberg / Rune
Ekeberg, ØS, i kvartfinalen og i semifi-
nalen vant de 3-1 over Geir Tollerud /
Helge Verket, TTA. 
Finalen var en spennende kamp.

F.eks. i første leg hvor Jan Roar / Hen-
rik sto med score 192 og Jacques /
Rune 36 etter 18 piler. Sistnevnte bom-
met på 36 mens Jan Roar / Henrik,

med 192 i rest, kastet 180 og redusert
restscore til 12. Men da våknet Jac-
ques / Rune som brukte to piler for å
avslutte på 36. 2. leg tapte de, men da
bestemte de seg for å vinne, og sikret
seg 3 leg på rad til en sluttscore på 4-1.
Da hadde Jacques / Rune vunnet hel-
gens siste oppgjør, og var kjempefor-
nøyde. 

DAMEDOUBLE    

Rachna David / Willfrid Kasin, PZ /
VIC, kom best fra det innledende spil-
let med score på +9 (12 spilte leg / 3
tapte), fulgt av Tove Verket / Elin Aase-
strand, TTA / GOn.
Rachna / Willfrid slo Liselotte Oluf-

sen / Mari Ann Fjellås, ÅR / SA 3-0 i
kvartfinalen og vant semien også 3-0
over Therese Martinsen / Inita Bite,
DGA. Likedan vant Monica Martinsen
og Birgitte Juler, MA, både kvart og se-
mifinalene 3-0 over hhv. Tove / Elin og
Gunn Kristiansen / Inger Lyngstad, ØS
/ MA.
Finalen tok tid pga. flere lange leg

(raskeste var på 26 piler). Rachna /
Willfrid var sjanseløse mot heltente
Birgitte / Monica som til slutt vant 4-2,
med leg på 26, 31, 31,30 piler og pil-
snitt på 17,64. Rachna / Willfrids to
leg var på 28 og 26 piler med 16,70 i
snitt. Birgitte og Monica var så glad, så
glad. De hadde ikke ”bare” vunnet,
men også slått Norgesmesteren Rach-
na sammen med den formidable spil-
leren Willfrid Kasin. De hadde god
grunn for å være glade.

Igjen var et kjempevellykket Bade-land Open over. Alt gikk greit uten
noe mas eller stress. Roar og Terje skal
ha all ære for prikkfrie rutiner. Og så
er det Øistein fra Badeland som passer
på oss ellers, også helt upåklagelig.
Alle deltagerne vil sikkert være med å
sende en stor takk til Øistein og hans
medhjelpere for alt de gjorde – nesten
døgnet rundt – for at alle skulle trives.
Dere imponerte. En kjempefin darts-
helg!

Badeland Open er et «must» på årets
dartskalender! Stedet er herlig og Øistein,

Terje og Roar fortjener en stor takk.

Gjemt men ikke glemt
Resultater fra fire openturneringer.
Dette er sikkert interresant også for
andre enn de involverte spillerne, og
ikke minst for historikkens skyld.

ØST FINNMARK OPEN, 28. mars 
Åpen single: 11 delt.
1) Oddmund Kolpus, Øst Finnmark
Dartsteam. 2) Vegar Elvevoll, Lille-
hammer. 3-4) Leif Ammon Läns-
mann, Øst Finnmark Dartsteam, Per
Iver Gaup, Karasjok DK. 5-8) Leif
Hammer, Øst Finnmark Dartsteam,
Paul Inge Turi, Karasjok DK, Geir
Ole Stina, Marvin East, Jan Peder
Harila, Øst Finnmark Dartsteam.

BERGEN OPEN, 2.-3. mai
Herresingle: 36 delt.
1) Jan Erik Laberg, Kong Oscar. 2) Kje-
til Eikesdal, Kong Oscar. 3-4) John
Arne Nilsen, Public Sotra, Geir Alv-
heim, Public Sotra. 5-8) Barrie Willi-
amson, Karmøy, Stig Jarle Knudsen,
Lillehammer, Stig Jakob Bergtun, Pu-
blic Sotra, Robert Hansen, Langevåg.
Damesingle: 9 delt.
1) Elin Aasestrand, Game On. 2) Re-
nata Valkutiené, Litauen. 3-4) Chris-
tine Ingebrigtsen, Bergen, Erika
Hansen, Langevåg.

FRYSERIET OPEN, 2.-3. mai
Herresingle, 20 delt.
1) Vegar Elvevoll, Lillehammer. 2) Fro-
de Røstad, Strængsprætten. 3-4) Svein
Arvid Nygård, Lillehammer, Stein Jæ-
ger, Strængsprætten. 5-8) Egil Andre
Ovesen, Lofoten, Reima Perunka, Kel-
ly�s Helter, Jan Erik Paulsen, Fryseri-
et, Gøran Lund, Strængsprætten.
Damesingle:
1) Linn B.Nilsen, Lofoten. 2) Rita
Beck-Hauglid, Kelly’s Helter. 3-4)
Karin Mikalsen, Kelly’s Helter, Hege
Elvevoll, Lillehammer.

RISØR OPEN, 13.-14. juni, 2015
Herresingle:
1) Dennis Nilsson, Sverige. 2) Mor-
ten Bøe, Sandefjord. 3-4) Jon Erik
Granjord, Prommens Piler, Bjørn
Sjølstad, Lillehammer. 5-8) Bjørn
Helge Rostad, Prommens Piler, Ro-
bin Lundemo Eidet, Willhelm Tell,
Walter Lau, Willhelm Tell, Rune Da-
vid, The Playerz.
Damesingle:
1) Tamara Schuur, The Playerz. 2)
Rachna David, The Playerz. 3-4) Ra-
mona Eriksen, Arendal, Anna For-
smark, Sverige. 5-8) Marianne Halv-
orsen, Sandefjord, Åse Finsadal, The
Playerz, Anita Smith Cawley, Victo-
ria, Lise Gro Finnestad, Sandefjord.
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SOMMERCUP 2015

Arr: Arendal Darts Club 20. og 21. juni
Tekst / bilder: Frank Orre, Grimstad DC 

Arendal Darts Club kunne
ønske alle deltakere velkom-
men til Arendal og Sommer-
cupen igjen. Byen viste seg
fra sin beste side med knall-
vær hele helgen, noe de del-
takende gjestene satte stor
pris på. Turneringen ble av-
holdt i Arendal sine klub-
blokaler.

HERRESINGLE – 34 DELT.

Singleturneringen bestod av gamle
darts travere og noen nye bekjentskap.
Til semifinaler i herreklassen gikk

evigunge Kristian Hansen, men her
måtte han se seg slått av et nytt be-
kjentskap fra Victoria DC, nemlig Max
Stenbråten. Den andre semifinalen be-
stod av de rutinerte herrene Per Anis-
dahl og også evigunge Narve Plassen.
Her var det Narve som til slutt kunne
stikke av med seieren og finaleplass.
Max var den som dro det lengste strået
i en spennende finale. Morsomt at han
gikk til topps mot en så etablert spiller
som Narve. Stor jubel i lokalet da Max
greide å ta den siste og avgjørende
dobbelen. En stor gratulasjon til Max –
HELMAX hørtes masse i lokalet!

DAMESINGLE – 11 DELT.

I dameklassen var det i den ene semi-
finalen klart for Marit Høiberg mot
Renate Larsen. Marit var den som tok
seg videre til finalen. I den andre se-
mifinalen var det Hilde Knive mot Ma-
rianne Log, og her var det Marianne
som vant og skulle da møte Marit til fi-
naledyst. Til stor jubel var det Marian-
ne som stakk av med seieren. En stor
gratulasjon til Marianne med seier i
dameklassen i Sommercupen. 
Etter at vi hadde spilt finaler bar det

av sted til Stølsvika på Hisøya. Det
merkes at mange av deltakerne har
dratt litt på åra, så i år ble det litt roli-
gere med masse moro på sandvolley-
banen. Her var det nesten ikke mulig å

slå de gode ro-
galendingene.
De var bare
for gode for
oss andre. Et-
ter masse god
grillmat og
drikke var det
til sengs i de
sene natteti-
mer for å lade
opp til dob-
belturneringen
på søndag.

ÅPEN 
DOUBLE 
- 14 PAR

I dobbelturne-
ringen var det
masse gode
kamper og
spenning. I
den ene semi-
finalen vant
Frank Orre /
Leif Eia over Vidar Tønnes-
sen / Renate Larsen, mens i
den andre semifinalen var
det parhestene Per Anisdahl
/ Vidar Knive som tok seg til
finalen på bekostning av
Håkon Helling / Mette
Thorkildsen. 
Finalen ble et spennende

oppgjør helt til siste pil i av-
gjørende leg. Da viste Per
sin store rutine med å gå ut
fra 75 på sine tre piler og
dro seieren i land med en dobbel 20 på
siste pil.

Med det kunne Arendal DC ønske
alle spillerne vel hjem og med

masse gode lovord om en kjempetur-
nering som deltakerne hadde tatt del
i. Vi i Arendal Darts Club takker alle
som var med på å lage Sommercu-
pen til et så bra arrangement som
det ble – og vi ønsker alle hjertelig
velkommen tilbake neste år!
PS: En stor takk til Lillian som

gjorde en kjempeinnsats med å
servere oss gjennom hele helgen!

VAR BEST I ÅR!
Marianne Log & Max Stenbråten  – «HELMAX»

«Ja. Vi vant» sier Max og
Marianne, som nesten
virker litt overrasket!
Grattis begge to!

Tradisjonelt «Grill Party»
like vellykket!

«Gamle travere!» Per Anisdahl, Narve 
Plassen & Arendals egen Kristian Hansen.
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JUNIORTREFF 2 Grua 9.-10. mai 2015

Juniortreff 20 år!
Juniortreff 2 ble avviklet på
Grua som tidligere. 10 gut-
ter og 5 jenter deltok. Mar-
kus Bjerkan, GR, vant sing-
le over Håkon Helling,GL,
mens Christian Handelsby,
ØS, og Thomas Liom, DK,
måtte nøye seg med semifi-
naleplasser. På jenter side
ble det Charlotte Støre Han-
sen, X’n som ener med Ise-
lin Hauen, X’n på 2. plass,
og Randi Andersson T.T.A
og Elena Andorsen, X’n, på
3./4. plass

Foto: Lisbeth
Tekst: Lisbeth/Anne

Alle kjenner hovedpersonen, Stein
Helling, som har vært med Juniortreff
siden day one, og som aldri har gått
glipp av et eneste treff! Alltid til ste-
det, mange år sammen med sin sønn
Håkon som lærte å spille mens far
styrte turneringen! Stein blir aldri

glemt i norsk darts på grunnen av
”Stein’s 5-kamp”, en øvelse han fant
fram til fra starten av, som et pas-
sende spill for unge mennesker. Den
blir brukt hver søndag før tur hjemm-
over og er meget populært blandt del-
takerne.

Jubileumet ble markert med en flott
kake, utdeling av gaver til Stein og en
fin stemning med alle ”hans” gutter og
jenter rundt seg! Gratulerer Stein! Du
har gledet mange!

Markus & Charlotte helgens flinkeste, med Iselin og Håkon tett på, på 2.plass
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JUNIORTREFF 3 Odnes / Dokka 13.-14. juni 2015

Strålende sol og masse flott
ungdom. Vi skulle gjerne vært
flere, så har dere noen rundt
i klubbene dere ikke sender
til oss, start med det nå!

14 spillere var med denne gangen,
bare tre jenter. Jentene måtte dermed
kun spille i åpen klasse sammen med
guttene. Det ble spilt puljer med alle
videre til cup. I dobbel satte Thomas
en flott 120 utgang og Thomas og Ole
Christian satte 18 piler.
Semifinalene: Markus / Tore mot

Thomas / Ole Christian og Simon / Hå-
kon mot Iselin / Charlotte. Det ble
Markus / Tore og Simon / Håkon som
ble finalistene. En god finale hvor det
ble Markus og Tore som vant det hele.

Isingel var det også puljer først medalle videre til cup. De fire puljene
ble vunnet av henholdsvis Charlotte,
Iselin, Håkon og Simon. Charlotte og
Iselin spilte sitt beste i enkelte av kam-
pene mot guttene. Charlotte slo ut
Adrian og Tore før hun skulle møte
Håkon i semifinalen. Det var en knall-
god kamp fra begges side, som endte
3-2 til Charlotte. Iselin slo ut Elena og
Ole Christian før hun var klar for se-
mifinale mot Thomas. 

Verken Thomas eller Ole Christian spilte
på topp i dag, men Iselin spilte veldig bra
og vant 3-0. Så var både Iselin og Char-
lotte klar for finale. Dette ble en veldig
bra og spennende kamp. De spilte jevnt
godt begge to og det ble 3-3. I siste leg
satt ikke pilene helt for Iselin og det ble
Charlotte som satte dobbel og vant 4-3.
God kamp og moro å se slik spilling fra
de begge før Europacupen i Juli. 

Høyeste utgang satte Håkon fra 130
med bull. Simon, som også spilte vel-
dig bra satte raskeste leg på 19 piler. 

Pysjcupen var litt redusert denne
gangen. Det hadde sin årsak i legge-

tider på stedet som ble leid til turnering-
en. Så noen valgte å sitte å prate litt og
ha andre sosiale leker, mens andre var 

med på pysjcupen. 
Det ble Adrian og Terje som vant pysj-
cupen denne gang. 
Takk for en strålende helg med mye

god mat, flotte mennesker og knallgod
spilling! 

Lisbeth

Flott ungdom, men for få!

Ikke mulig å få med seg fra alle kam-
per, men en SUPER 2.PLASS I JUNI-
OR gikk til Iselin Hauen. Hun tapte
finalen 2-4 for danske Samantha
Krop. I semifinalen slo hun ut seeda
nr. 1 – Carina Hansen også fra Dan-
mark.  Gøy men veldig nervøs for å
stå på scenen og spille. Men, det er
bra og å ha med seg videre� 
Andre juniorspillere som var med:

Thomas Liom, Håkon Helling, Si-
mon Ekeberg, Elena Andorsen og
Charlotte S Hansen. Av det jeg har
fått med meg, vant Charlotte to kam-
per, Elena vant en og Thomas vant
en. De andre tapte en kamp. 

Iseniorspillingen singel og dobbelhar jeg ikke fått med så mye. Det
var Oddmund Kolpus som gjorde det
beste her og tapte semifinalen på
fredags-singelen. Han tapte mot
Alan Norris. Utenom det så var det
vel ingen som kom langt. Andre se-
niorspillere som var med fra Norge:
Ronny Kasin, Willfrid Kasin, Stein
Helling, Jostein Oldret, Vibeke Sol-
vik, Espen Roska, Cynthia Mineze-
ro, Geir Ole Stina og Geir Alvheim.
Juniorene spilte også i seniorklassen
Men, en fin helg har det vært og

mye god trening mot gode spillere.
Vel vert og ta med seg videre.

SWEDISH OPEN 2015:

Super 2. plass til Iselin Hauen

Jaså gutter! Kun 3 jenter, og 2 av dem i finalen! For en bragd...!
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EUROPE CUP YOUTH 2015 DANMARK

Årets Europe Cup Youth foregikk  i
Danmark i en by som heter Ving-
sted. Årets norske lag bestod av
Iselin Hauen, Charlotte S Hansen,
Thomas Liom, Håkon Helling, Ole
Christian Handelsby og Simon
Ekeberg. For noen var det første
gang på laget, og de både gledet og
gruet seg!  Reiseledere Terje Oseth
og Lisbeth Hauen fulgte med laget
sammen med én ekstra dame, Je-
anett Jensen.

Rapport og bilder: 
Lisbeth Hauen, Junioransvarlig

I år som i fjor, reiste vi ned dagen før
alt begynte. Det er veldig positivt på
flere måter, og noe jeg synes vi bør
fortsette med. Da får vi slappet av,
senket skuldrene, utforsket og gjøre
oss kjent med området, og får også litt
tid til sosialt med lag og ledere før det
hele settes i gang.
Det sosiale denne gangen ble en tur

til Legoland. Vi var så heldige som
hadde supportere som kjørte oss frem
og tilbake. Med unntak av været, var
dette en fin start på turen.
”Onsdagskveld var det innmarsj og

Europacup’n var i gang. Det var et me-
get bra opplegg.” skriver Lisbeth 
Innmarsjen, scenespill og avslutning

ble sent direkte på tv!.

Så kom torsdag og spillingen! Selvsagt
fantes det mange nervøse unge men-
nesker, men det rettet fort på seg bare
spillingen begynte.

GUTTER spiller ren cup i både singel
og dobbel og så spiller de puljespill i lag.
Singel: Her var det Thomas som

kom lengst av guttene. Han vant sin
første kamp 3-0 over Gibraltar, men
tapte knepent 2-3 i sin andre kamp for
danske Nicolai Rasmussen.
Håkon tapte 0-3 for Conner Levett

(England), Ole Christian tapte 1-3 for
Erdem Butuner (Tyrkia) og Simon tap-
te 0-3 for Craig Johnston (Scotland).
I dobbel var det Håkon / Simon som

kom seg til 2. kamp. De vant 1. kamp
over Wales, men tapte andre kampen
knepent 2-3 mot Tyskland. Thomas /
Ole Christian tapte for Gibraltar. 
I lag tapte guttene mot England og

Scotland og vant over Belgia, men kom
seg dessverre ikke videre til Cup.

JENTENE spilte puljespill i både
singel og dobbel. De hadde store pul-
jer og det ble mange kamper. I dobbel
var de 8 i pulja. Charlotte og Iselin
vant 4 kamper, og tapte 3, men det var
leg differanse som avgjorde at de ikke
gikk videre. I singel var det 8 i Char-
lotte’s pulje og 7 i Iselin’s pulje. Char-
lotte vant 2 kamper, men tapte 5 og
gikk ikke videre. Iselin vant 4 kamper
og tapte 2. Hun gikk ut som nr. 2 i pul-
ja. Hun møtte Russland i sin første
kamp. Russland spilte sin beste kamp
den dagen, samt at Iselin ikke kom i
gang. Det ble nok
Russland som gikk
videre.

Når det gjelder
spillinga, så er

vi helt på høyde
med de andre jen-
tene. Men, mer
trening for å spille
jevnere må til.  Det
er høyere nivå i
gutteklassen, og vi
trenger mer turne-
rings-trening. Gjer-
ne i utlandet, og
matche andre juni-
orspillere. 

Ellers har det vært en flott tur. I lø-
pet av de 3 årene jeg har hatt med

meg norskungdom på Europacup, så
har det ikke vært noe tull. De er flotte
representanter for Norge og en super
gjeng og reise med.
Danmark arrangerte på en profesjo-

nell måte, og det er vel den beste tur-
neringa jeg har vært med på når det
gjelde Europacup. Supert gjennomført! 

Takk for en fin tur og takk til våre sup-
portere. Vi trenger dere også!

Kul fotosession med «Little Richard»

Gjengen sammen
med ”Little 
Richard”

Ready for party!
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Lørdag gikk 27. edition av Bull’s
German Open av stabelen.
Der deltok 142 damer og 802 menn
i tillegg til juniorer.

Rachna David og Vibeke Solvik fra
Norge hadde også tatt turen over
for å få med seg moroa. Må ikkje
glømme å nevne vår norske venn
Tamara Schuur (Ned).

Det var ikkje berre sola som forår-
saket at det gikk hett for seg i loka-
let. Mye bra darts på alle fronter. 

Mye bra spill fra alle oss som vi
kjempet oss framover blant

noen av verdens beste spillere i
knock out rounds. Harde bud gjorde
til at det vart en tap 4-2 for Tamara og
ho fikk 32.p.Vibeke har bye i første
og taper andre runde mot en sveitser,
32.p. Rachna sin kamp vart satt på
scena mot ingen ringere enn Anasta-
sia. Mye bra spill som gikk i 3 x ver-
densmester sitt favør. 1-4 der Rachna
sitt snitt var rundt 25 og Anastasias
var rundt 27.

Fleire og fleire kutter ut par og mix
turneringer på Søndagane og set-

ter inn en single turnering. Par og mix
for man spelt om man ryker ut i før-
ste runde. Dette var også tilfelle her
da Bull´s German Masters vart satt i
gang for andre år på rad. Dette for å
gjøre en Open turnering meir attrak-
tiv for spelere. 

Bursdagsbarnet Tamara beit godt i
fra seg men måtte se seg slått, da

dbl slutte å lystre og det vart en 32.p.
Vibeke spelte meget godt. Det var

den berømte dobbelen som ho misser
og motstanderen setter som brått av-
sluttet hennes turnering i første run-
de.
Sitat Vibeke: "Ingen resultater å

skryte av. Jeg spiller ok lørdag, men
er ikke supertilfreds. Søndag spiller
jeg knallbra, men taper dessverre på
hengende håret. Er veldig fornøyd
med spillet der"
Rachna klatret sakte men sikkert

framover. En meget spennende og
tøff puljefinale som gikk i hennes
favør, da ho setter en 16 p for
match.
Ho møter Lørdagen vinner Lor-

raine Winstanly som var helt rå og
avslutter 4-0 med en 12p. 

Rachna David forteller om åtte ivrige nor-
ske spillere fra forskjellige stedet rundt om
i landet, som slo seg sammen og ”tok seg
en tur” til Danmark. 

Dette er kjempepositivt. Det har manglet
norsk deltagelse i Danmark i flere år. Før i
tiden (minst 10 år) var Danish Open et
MUST på kalenderen og det var mange
nordmenn på startlisten hvert år. Et artig
minne fra den gangen var da Deta Hed-
man måtte stå og dømme undertegnede og
Kristel Olsen i par. 
Det ble lørdag og single for herrer og da-

mer skulle avvikles. ”Not much to tell”
skriver Rachna. Hun er så opptatt av spor-
ten vår at hun bestandig husker på daRts
med nyheter og bilder. 
De fleste av ”guttene” ble utslått allere-

de i første eller andre runde. ”Jentene gjor-
de det litt bedre” skriver Rachna. Ramona
Eriksen, AR, kom lengst. Hun tapte pulje-
finalen for Anca Zijlstra, Ned. Rachna tap-
te puljesemifinalen for Paula Jackson, Eng,
etter en flott innsats tidligere da hun slo
Danmarks Ann Louise Peters, 4-0. Vibeke
tapte tidlig.

Så ble det søndag og atter en singleturne-
ring. Igjen tapte ”the guys” tidlig mens

jentene gjorde det litt bedre. Ramona tapte
den andre kampen for samme dame som
hun tapte for på lørdag, Anca Zijlstra,
Ned. Vibeke tapte sin kamp i andre runde
etter ”walk-over” i den første. Denne gang-
en kom Rachna til puljefinalen som hun
dessverre tapte for en av Englands beste
spillere, Fallon Sherrock. Da stillingen var
4-0 i Rachnas favør, greide hun å misse
med fire piler som kunne ha gitt en 5-0 sei-
er. Sluttscore ble 5-4 til Fallon.”Tough
luck” skriver Rachna. Det er sikkert alle
enige med henne i.

Rachna og Anne (red.)

WINMAU 
DENMARK OPEN
Esbjerg, 2.-6. mai 2015

Foran fra v: Birgitte Juler, ME/Rachna David,
PLZ/Ramona Eriksen, AR / Vibeke Solvik,
VIC. Bak fra venstre: Frank Orre, AR / 
Vidar Tønnessen, AR / John Juler, ME &
Christian”Josse” Johansen, LV.

Da var det duket for Bull’s German Open 
og Bull’s German Masters 17.-19. April

Vibeke og
Rachna.
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Underholdningsservice A/S
Biljard - Dart - Spill - Bingo - Lotteri - Automater

Tlf.: 23 23 31 90 - Fax: 23 23 31 91

Besøksadr.: Trondheimsveien 37, 0560 Oslo 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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