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KAPITTEL 3  
 

STATUTTER FOR NDFs 

TURNERINGER 
 

 

3.1  NORGESMESTERSKAPENE  

§  1  GENERELT 

NM klubblag spilles samme helg som NM single.  Disse, samt NM veteran, arrangeres i 

vårsesongen.  NM par/parmix/trippelmix samt en NDF-ranket singlecup spilles samme 

helg i høstsesongen.   

Norgesmesterskapene arrangeres av NDF. Teknisk arrangør er den krets/klubb(er) som 

NDF bemyndiger. 

Norges Dartsforbund sender ut innbydelse til de respektive Norgesmesterskapene/ 

Norgescupene, senest 6 uker før arrangementet. Svarfrist er minimum 3 uker. 

Trekning foretas i henhold til NDFs trekningsformular. 

Norgesmesterskapene/Norgescupene avvikles etter NDFs spilleregler. 

§  2 SPILLEPLAN FOR SINGLE NM HERRER, DAMER OG 

JUNIOR  

A. Single NM herrer og damer spilles etter utslagsmetoden (cup) hvor bare 

vunnet kamp gir rett til videre spill. 

B. Det spilles best av 7 leg uten inngang med dobbel utgang. I semifinale spilles 

det best av 9 og i finalen best av 9 leg.   

C. Junior NM single avvikles som puljespill.  De 16 beste møtes til avsluttende 

cup.  Det spilles best av 5 leg 501 uten inngang, med dobbel utgang. Finalen 

spilles best av 7 leg. Med minst 4 deltakere i hver klasse, spilles separat 

gutte-/jenteklasse. 

§  3 SPILLEPLAN FOR PAR NM HERRE, DAME OG JUNIOR  

 A. Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup), hvor bare vunnet kamp gir 

rett til videre spill. 

 B. Det spilles best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang. 

  I finalen spilles best av 7 leg. Alle leg spilles fra 501. 

 C. Det kreves ikke at de respektive parkombinasjoner består av personer fra 

samme klubb. 

 D.  For juniorklassen gjelder også punkt A, B og C. 

Junior NM par avvikles som ren cup.  Med minst 4 par i hver klasse, spilles 

separat gutte-/jenteklasse. 
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§  4 SPILLEPLAN FOR NM TRIPPEL-MIX 

 A. Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup), hvor bare vunnet kamp gir 

rett til videre spill. 

 B. Det spilles best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang. 

  I finalen spilles best av 7 leg. Alle leg spilles fra 501. 

 C:  Hvert trippelmix-lag består av 2 herrer og 1 damespiller eller 2  

damer og 1 herrespiller. Lagmedlemmer må ikke nødvendigvis tilhøre 

samme klubb eller krets. 

§  5 SPILLEPLAN FOR NM KLUBBLAG. KLASSER: ÅPEN, 

DAME OG JUNIOR  

 A. Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup), hvor bare vunnet kamp gir 

rett til videre spill. 

 B. En lagkamp spilles best av 17 leg fra 501 uten inngang med dobbel  

  utgang. Hvert leg spilles som singlekamp etter flg. ordning: 

 

Leg nr. Spiller nr. Leg nr. Spiller nr. 

1 1-2 9 4-4 

2 2-1 10 1-1 

3 3-4 11 2-3 

4 4-3 12 3-2 

5 2-2 13 1-3 

6 1-4 14 2-4 

7 4-1 15 3-1 

8 3-3 16 4-2 

 

Hvis stillingen etter 16 leg er uavgjort, velger hvert lag ut 1 av sine spillere til å 

spille det 17 og avgjørende leget. 

 

C. NM Klubblag for juniorer gjennomføres med 3 personer pr. lag.  

 Turneringen spilles som ren cup.  En lagkamp spilles best av 9 leg fra 501 

 uten inngang med dobbel utgang. Hvert leg spilles som en singlekamp etter 

 følgende ordning: 

 

Leg nr. Spiller nr. Leg nr. Spiller nr. 

1 1-2 6 1-3 

2 2-1 7 2-3 

3 3-3 8 3-2 

4 2-2 9 1-1 

5 3-1   

 D.  NDF forbeholder seg retten til å begrense antall deltagende lag pr. klubb. 

 E. Registrert lagoppstilling til første kamp er gjeldende for hele turneringen. 

Innbytter/reserve er ikke tillatt å benytte i lagkonkurranse etter at første 

runde er igangsatt. Ingen kan spille for mer enn ett lag i turneringen. Det 

foretas myntkast i hver lagkamp. Laget som vinner myntkastet begynner 

første leg og alle derpå følgende ordinære oddetallsleg. Hvis et syttende leg 

skal spilles, avgjøres startrekkefølgen ved bullkast etter prosedyrer 
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beskrevet i Kapittel 2, § 16. Spilleren fra det laget som vant myntkastet 

kaster mot bull først. 

 F.  Røyk og alkohol under lagkamper. 

Alle spillere skal avstå fra å røyke eller nyte alkohol så lenge de deltar i en 

lagkamp 

§  6 SPILLEPLAN FOR NM VETERANER  

A. Spiller er veteran fra og med det kalenderår hun/han fyller 45 år. Spiller er 

superveteran fra og med det år hun/han fyller 55 år.  Spiller er seniorveteran 

fra og med det år hun/han fyller 65 år. En spiller kan delta i en klasse under 

det hun/han er aldersmessig kvalifisert for, men ikke delta i to klasser 

samtidig..  

 B. Første dag spilles singlemesterskapet der innledende runder avvikles som 

selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle en gang. Turneringen 

avsluttes med cupspill. Alle kamper spilles best av 5 leg 501. Finalen  

  spilles best av 7 leg 501. 

 C. Andre dag spilles parmesterskap der innledende runder avvikles som 

  selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle en gang. Turneringen 

  avsluttes med cupspill. 

Alle kamper spilles best av 5 leg 501. Finalen spilles best av 7 leg 501. 

D. Det må være minst 8 deltakere for at det skal arrangeres egen klasse for hhv. 

damer, superveteraner og seniorveteraner. 

 E. Antall som går videre til cupspill.  

Med inntil 16 deltakere/par skal minimum 8 deltakere/par videre til cupspill.  

Med 33-64 deltakere/par skal minimum 32 deltakere/par videre til cupspill. 

§  7 NM-TURNERINGENE FOR JUNIORER  

 A. NM-turneringene for juniorer (single, par, klubblag) arrangeres samme helg. 

 B. NDFs styre kan velge å gi andre turneringsformer status som 

Norgesmesterskap i forbindelse med junior NM. 

§  8 STATUTTER FOR NM KRETSLAG  

ARRANGØR.  
 NM kretslag arrangeres av NDF. 

 Teknisk arrangør er den krets/klubb (er) som NDF bemyndiger. 

 

TURNERINGSFORM. 
 NM for Kretslag avvikles som ren cup. 

INNBYDELSE. 
Arrangør sender ut innbydelse til samtlige kretser senest 6 uker før 

arrangementet.  

 

DELTAKERANTALL.  
 Et kretslag kan bestå av inntil 8 herrer og 4 damer. 
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KRETSLAGSKAMPENE.  
Hver kretslagskamp består av 6 singlekamper (4 herre- og 2 damekamper), samt 

3 parkamper (2 herre- og 1 damekamp), til sammen 9 enkeltkamper. En spiller 

kan ikke spille mer enn en single- og en parkamp i samme kretslagskamp. 

Alle kamper spilles best av 5 leg 501. Forøvrig spilles det etter NDFs 

spilleregler. 

 

SPILLEPLAN NM KRETSLAG.  
 (S-single, P-par, D-dame, H-herre) 

 Enkeltkamp 1: SH 5: SH   8: PH 

   2: SD 6: SH   9: PH 

   3: SD 7: PD 

                4: SH 

Enkeltkampene 1-4 avvikles først, deretter 5-7, og til slutt 8 og 9. Lagene setter 

hver for seg opp hvem som skal spille de ulike enkeltkampene. Dette skjer før 

lagkampen starter, og oppsettet kan ikke endres. 

Når lagene er satt opp, foretar lagkapteinene myntkast. Vinner av myntkast 

begynner enkeltkamp 1, 3, 5, 7 og 9. Det skal ikke kastes på bull i 5.leg. Vinner 

av lagkampen er det lag som først vinner 5 enkeltkamper. I cupspillet settes det 

ikke i gang nye enkeltkamper når kampen er avgjort. Enkeltkamper som er 

igangsatt spilles ferdig. 

 

REGLER VED MANGELFULL LAGOPPSTILLING.  
Dersom et lag bare stiller med 5 spillere, taper laget automatisk 2 enkeltkamper. 

Motstanderlaget skal da vite hvilke kamper som gir walk over, før laget settes 

opp. 

Dersom et lag mangler mer enn en spiller, spilles ikke lagkampen, og 

motstanderlaget får walk over direkte. 

 

SEEDING.  
 2 kretslag seedes ut fra fjorårets resultatliste. 

Dersom et seedet lag ikke stiller opp, rykker neste lag på listen en plass opp osv, 

osv.  
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§  9 PREMIERING  

Premiering Norgesmesterskap. 

 I herresingle premieres minimum de 16 beste. 

 I damesingle premieres minimum de 8 beste. 

 I juniorsingle premieres minimum de 4 beste. 

 I par herrer premieres minimum de 8 beste. 

 I par damer premieres minimum de 4 beste. 

 I parmix premieres minimum de 8 beste. 

 I par junior premieres minimum de 4 beste. 

 I lag åpen klasse premieres de 8 beste. 

 I lag damer premieres de 4 beste. 

 I lag junior premieres minimum de 4 beste. 

I veteran single premieres de 8 beste. 

I superveteran og seniorveteran single premieres de 4 beste. 

I veteran par premieres de 4 beste. 

De 3 beste kretslagene får medaljer (gull, sølv og bronse). De 4 beste kretslagene 

får lagpokal 

§ 10 ALKOHOL/RØYKING  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§ 11 BORTVISNING FRA TURNERING  

Deltakere som blir bortvist fra NM/NC, eller Norsk Winmau vil automatisk måtte stå 

over neste NM/NC/NW. 

§ 12 UTENLANDSKE SPILLERE  

For å kunne delta i NM-turneringer må utenlandske spillere ha vært  

bosatt i Norge minimum de 6 siste månedene før angjeldende NM- 

turnering. 

§ 13 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.2  NORGESCUPER 

§  1 NORGESCUPMESTERSKAPET  

Norgescupene arrangeres av NDF. Teknisk arrangør er den krets/klubb(er) som NDF 

bemyndiger. 

NC-mesterskapet utgjøres av de turneringer som har denne benevningen, inkl. NM 

single, Norsk Winmau og fire juniortreff.  NC-mesterskapet avsluttes hvert år. 

Den spiller i herre-, dame-, gutte- og jenteklassen som har flest poeng i 7 av 

turneringene, kåres som Norgescupmester. Det skal premieres i alle klasser. 

NC-mesterskapet for par utgjøres av de turneringer som har denne benevningen, inkl. 

NM-par og NM-parmix.  

Den spiller i herre-, dame-, gutte- og jenteklassen som har flest poeng i turneringene, 

kåres som Norgescupmester for par.  NM-par og NM parmix gir poeng etter kategori 1, 

mens norgescuper og juniortreff gir poeng etter kategori 2 på NDFs rankingliste 

§  2 SPILLEPLAN  

A. NDFs turneringsutvalg setter opp forslag til dato for NC'ene ifm. utgivelse 

 av tentativ terminliste for kommende år. 

B. Norgescup-P avvikles på lørdag som puljespill med inntil 128 deltakere i 

herreklassen og 96 deltakere i dameklassen.  Med flere deltakere avvikles 

turneringen som ren cup. 

C. Innledende runder avvikles som selvstyrte puljer med seriespill hvor alle møter alle 

en gang. Hver kamp spilles best av 5 leg 501. 

D. TABELLSKILLEKRITERIER: 

 a: Flest seire. 

 b: Best legdifferanse 

 c: Flest legseire. 

 d: Innbyrdes oppgjør. 

Dersom det ut fra disse kriterier ikke er mulig å skille spillere, skal rekkefølgen 

bestemmes gjennom avspilling av 1-ett-elimineringsleg 501,for å avgjøre hvem 

som går videre til cupspill. Startrekkefølgen bestemmes ved kast mot bull, der 

laveste startnummer kaster først. 

E. Antallet som går videre til cupspill i Norgescup-P er avhengig av deltakelsen. 

I puljespillet spilles det best av 5 leg uten inngang, med dobbel utgang. Alle leg 

spilles fra 501.  

I cupen spilles det best av 7 leg. Herrefinalen spilles best av 9 leg. 

F. Norgescup-A avvikles på søndag som cupspill. Det spilles best av 7 leg til og med 

semifinale. Finalen spilles best av 9 leg. 

§  3 NORGESCUP PAR  

A. Det arrangeres en egen Norgescup i par for hvert kalenderår. 

B. Tellende turneringer er NM-par, NM parmix, samt turneringer i Norgescupene. 

C. Begge spillerne i paret skal ha like mange poeng, og man kan samle poeng med  

 forskjellige makkere. 
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D. Parturneringene avvikles på fredag som cupspill. Alle kamper spilles best av 7 leg 

501. 

§  4 ARRANGEMENTSVILKÅR  

A. Teknisk arrangør benytter seg av tilbud som er forhandlet frem av styret i NDF. 

B. Arrangør kan benytte seg av NDF sine baner og tilhørende nødvendig utstyr. 

C. Minst 60% av netto startkontingent må ut i form av premiering. 

D. Innbydelse sendes ut av NDF. 

E. Påmeldinger og startkontingenter sendes NDF. 

F. NDF sender trekningen til teknisk arrangør umiddelbart etter at trekningen er 

foretatt. 

G. Kun NDF-godkjente skiver kan benyttes. 

§  5 PREMIERING  

I herrer premieres minimum de 16 beste. 

I dame premieres minimum de 8 beste. 

I par herrer premieres minimum de 8 beste. 

I par damer premieres minimum de 4 beste. 

§  6 ALKOHOL/RØYKING  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§  7 BORTVISNING FRA TURNERING  

Deltakere som blir bortvist fra NM/NC, eller Norsk Winmau vil automatisk måtte stå 

over neste NM/NC/NW. 

§  8 UTENLANDSKE SPILLERE 

Norgescupene er åpne for utenlandske spillere, såfremt disse kan  

 svare for medlemskap i sitt hjemlands dartsforbund. Inntil 4 utenlandske spillere kan 

seedes ut fra deres nasjonale rankingstatus.   

Dette avgjøres på skjønn fra arrangøren. 

§  9 KJØNN 

Ved færre enn tre deltakere/par i dameklassen kan damespillere velge og også delta i 

herreklassen. Par bestående av en herre- og en damespiller tillates å delta i herredobbel. 
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§  10 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.3 RANKINGGIVENDE 

OPENTURNERINGER 

§  1 GENERELT  

A. NDFs styre kan innvilge rankingstatus kategori 3 til lokale turneringer.  Dette gjøres 

etter søknad samtidig med fastsetting av terminliste for kommende år. 

B. Følgende krav stilles til en turnering som er innvilget NDF-rankingstatus 

1. NDF-medlemskap kreves av alle deltakere.  Alternativt kreves medlemskap i 

hjemlandets dartsforbund for utenlandske spillere. 

2. NDFs spille- og turneringsregler skal følges. 

3. Arrangør betaler en avgift til NDF for rankingstatusen. 

4. Resultater sendes Turneringsutvalget og ”daRts” og oppgjør sendes NDF 

senest en uke etter turneringen. 

5. Datokollisjoner kan godtas mellom rankingturneringer i ulike kretser, men ikke 

med høyere rangerte NDF-turneringer. 

C. Brudd på disse kravene kan føre til at turneringen ikke vil få innvilget rankingstatus ved 

neste anledning. 

§  2 ALKOHOL/RØYKING  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill. Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§  3 UTENLANDSKE SPILLERE 

Openturneringene er åpne for utenlandske spillere, såfremt disse kan svare for 

medlemskap i sitt hjemlands dartsforbund. Inntil 4 utenlandske spillere kan seedes ut fra 

deres nasjonale rankingstatus.   

Dette avgjøres på skjønn fra arrangøren. 

§  4 KJØNN 

Ved færre enn tre deltakere/par i dameklassen kan damespillere velge og også delta i 

herreklassen. Par bestående av en herre- og en damespiller tillates å delta i herredobbel. 

§  5 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.4   NORSK PENTATHLON 

§  1 ARRANGØR 

Norsk Pentathlon arrangeres av NDF. 

Teknisk arrangør er den krets/klubb (er) som NDF bemyndiger. 

§  2 INNBYDELSE 

Arrangør sender ut innbydelse til de kvalifiserte/uttatte spillere senest 6 uker før 

arrangementet.  

§  3 DELTAKERANTALL 

Turneringen spilles over en dag i klassene Dame og Herre. Dameklassen består av 10 

deltakere. Herreklassen består av 20 deltakere. 

§  4 FORHÅNDSUTTATTE 

De 5 beste damer og de 10 beste herrer på NDFs rankingliste er automatisk kvalifisert.  

§  5 ØVRIGE DELTAKERE 

NDF tar i tillegg ut 2 damer og 4 herrer. De 3 siste damer og de 6 siste herrer 

kvalifiseres ut fra resultatene i kretspentathlonturneringene. 

Kretspentathlon skal spilles etter NDFs statutter, med unntak av premieringen. 

§  6 UTTAK AV RESERVER 

Reserver til turneringen, etter forfall fra de kvalifiserte/uttatte, tas ut etter NDFs 

rankingliste eller etter resultater fra kretspentathlonturneringene. 

§  7 SPILLEREGLER 

Norsk Pentathlon spilles etter NDFs spilleregler. 
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§  8 SPILLEPLAN 

A. I Norsk Pentathlon skal alle deltakerne i hver klasse møte samtlige andre  

 deltakere i 2 leg 501. 

B. Hver deltaker skal også spille 1 leg 1001 og 1 leg 2001, 1 runde SHANGHAI,  

1 runde KLOKKA RUNDT på dobbel og 1 runde HALF-IT. 

C. Spillene 501, 1001 og 2001 skal avsluttes med dobbel eller bull. 

D. Vinner av turneringen er den spiller som har høyest poengsum etter endt spill. 

E. Startrekkefølgen trekkes uten seeding. 

F. Poengberegning. 

 501, 1001 og 2001: 

Score  95 - 130 1 poeng 

  131 - 159 2    " 

  160 - 180 3    " 

  Vunnet leg  2   " 

  

 Spill avsluttet på: 9 piler 10 poeng 

  10 - 12    "    4     " 

  13 – 15   "    3     " 

  16 – 18   "    2     " 

  19 – 21   "    1     " 

 Shanghai:  

  Treff i single gir  1 poeng 

  Treff i dobbel gir  2     " 

  Treff i trippel gir  3     " 

 Treff med en pil i single, en i dobbel og en i trippel i samme kastomgang gir en  

 bonus på 6 poeng. 

 Klokka rundt på dobbel: 

 Hver dobbel teller 2 poeng. Hver deltaker har lov å kaste 42 piler, og 

 treffer spilleren doblene frem til D 20 før brukte 42 piler, vil antall piler spilleren 

har igjen telle som bonuspoeng. 

  

 Half-It: 

 Det skal kastes på 20, 16, dobbel 7, 14, trippel 10, 17 og bull (kun 50). 

   

 Treff i single gir 1 poeng  

 Treff i dobbel gir 2     " 

 Treff i trippel gir 3     " 

  

I tillegg gis det scorepoeng. Dvs. f.eks ved å treffe to single 20 og en  

 trippel 20 gir det 5 pentathlonpoeng og 100 scorepoeng. Slik fortsetter spillet på 

de øvrige tallene. Ved bom på oppgitt felt med alle tre pilene, halveres den 

oppnådde scorepoengsum. Ved halvering av oddetall rundes tallet opp. 

 NB: Pentathlonpoengene skal ikke halveres. 
 Vinneren er spilleren med høyest scorepoeng. 
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§  9 PREMIERING 

 Herrer: 

 1. Reisestipend til British Pentathlon + Pokal + Vandrepokal. 

 2. Pokal 

 3. Pokal 

  

Damer: 

 1. Reisestipend til British Pentathlon + Pokal + Vandrepokal. 

 2. Pokal 

 3. Pokal 

 

En gavepremie til hver vinner av enkeltgrenene Shanghai, Klokka rundt og Half-it, i 

begge klasser. 

 Startkontingenten, samt størrelsen av pengepremiene, fastsettes hvert år av NDFs 

turneringsutvalg og godkjennes av NDFs styre.  

§ 10 ALKOHOL 

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§ 11 UTENLANDSKE SPILLERE 

For å kunne delta i Norsk Pentathlon må utenlandske spillere ha vært bosatt i Norge 

minimum 6 måneder. 

§ 12 ENDRINGER 

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ekstraordinært forbundsting med 

alminnelig flertall. 
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3.5  NORSK WINMAU 

§  1 SPILLEPLAN  

A. Mesterskapet spilles etter utslagsmetoden (cup) hvor bare vunnet kamp gir rett 

til videre spill. 

B. I herreklassen spilles det best av 3 sett, 3 leg 501 uten inngang, med dobbel 

utgang. Et eventuelt 3. sett spilles med tie-break regel, dvs. at det må vinnes 2-0, 

3-1 eller 4-2. Dersom stillingen blir 3-3, spilles "sudden death". Se for øvrig del 

2, § 16. 

 I dameklassen spilles det best av 7 leg 501. 

C. Hvis noen av de direkte kvalifiserte til Winmau World Masters melder forfall,  

overlates uttaket til Forbundskapteinen. 

§  2 ALKOHOL/RØYKING  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§  3 UTENLANDSKE SPILLERE  

For å kunne delta i Norsk Winmau må utenlandske spillere ha vært bosatt i Norge 

minimum de 6 siste månedene før angjeldende Winmau-turnering. 

§  4 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.6  NORSK CRICKET 

§  1 SPILLEPLAN  

Mesterskapet spilles etter utslagmetoden (cup) hvor bare vunnet kamp gir rett til videre 

spill. 

Det spilles best av 5 leg Cricket. Unntak er finalen som spilles best av 7 leg. 

Cricket spilles med sektorene 20,19,18,17,16,15 samt bull. Poenget er å lukke hver av 

disse sektorene med tre treff i hver. Dobbel teller som to treff, trippel som tre, mens 

bullseye teller som dobbel bull. 

Når en spiller har lukket en sektor, kan man samle poeng ved nye treff i denne, såfremt 

motstanderen ikke har lukket sektoren. 

Når begge spillerne har lukket en sektor er den stengt og nye treff i sektoren vil ikke 

lenger gi poeng. 

Vinneren er den spiller som først har lukket alle sektorene, og samtidig har flere eller 

like mange poeng som motstanderen. 

§  2 ALKOHOL/RØYKING  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§  3 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.7  NORGESSERIEN 
 

Norgesserien er nedlagt fra 2017. 
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3.8  ELITECUP 

§  1 FORMÅL 

Elitecupen er en turnering for spillere tilknyttet NDF.  Formålet er å samle de beste 

spillerne i norsk darts til en egen turnering for dermed å kåre den beste singlespilleren. 

Turneringen arrangeres i to klasser, en for herrer og en for damer.  

§  2 GJENNOMFØRING 

Elitecupen skal gjennomføres med 24 herrer og 12 damer.  16 herrer og 8 damer blir tatt 

ut etter NDFs rankingliste.  I tillegg kan NDF invitere inntil 4 herrer og 2 damer utenom 

rankinglista.  NDF arrangerer en egen kvalifisering for å ta ut de resterende 4 herrer og 

2 damer. De som er seedet på forhånd til Elitecupen og ikke svarer på innbydelsen, har 

mistet retten til å delta i turneringen og vil ikke få anledning til å spille kvalifisering om 

de 4 plassene i herreklasse og 2 siste i dameklassen. 

§  3 INNLEDENDE SPILL 

Innledende runder spilles som puljespill, best av 5 leg 501, der alle skal møte alle i 

pulja. De 16 beste herrer og 8 beste damer går videre til sluttspillet som avvikles som 

cup. 

I herreklassen spilles 8-delsfinaler, kvartfinaler og semifinaler best av 3 sett, hvert sett 

best av 5 leg. Finalen spilles best av 5 sett, hvert sett best av 5 leg.  I dameklassen 

spilles kvartfinaler og semifinaler best av 3 sett, hvert sett best av 5 leg, og finalen best 

av 5 sett, hvert sett best av 5 leg. I alle kamper gjelder tie-break regelen. Jfr. NDFs 

spilleregler. 

§  4 RANGERING 

Deltakerne rangeres etter plasseringen på NDFs rankingliste, samt resultatene i 

kvalifiseringen.  Puljene settes deretter opp etter følgende skala: 

HERRER: 

Pulje 1: 1, 7, 12, 14, 17, 24 

Pulje 2: 4, 6, 9, 15, 20, 21 

Pulje 3: 3, 5, 10, 16, 19, 22 

Pulje 4: 2, 8, 11, 13, 18, 23 

DAMER: 

Pulje 1: 1, 4, 5, 8, 9, 12 

Pulje 2: 2, 3, 6, 7, 10, 11 
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§  5 STATISTIKKFØRING 

Teknisk arrangør av sluttspillet er forpliktet til å føre statistikk som skal sendes alle 

sluttspilldeltakerne samt turneringsutvalg, forbundskapteiner og medlemsbladet 

”daRts”. 

§  6 STARTAVGIFT 

Startavgiften i Elitecupen fastsettes av turneringsutvalget hvert år. 

§  7 ALKOHOL/RØYKING 

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 

§  8 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.9   SUPERCUP 

§  1 FORMÅL 

Supercupen er en turnering for spillere tilknyttet NDF. Formålet er å kåre den beste 

singlespilleren i denne type turnering. Turneringen arrangeres i to klasser, en for herrer 

og en for damer.  

§  2 ARRANGEMENT 

Supercupen skal arrangeres i 2 deler: 

1. Kvalifiseringer. 

2. Sluttspill hvor de kvalifiserte møtes. 

Spilleren skal være medlem av klubb i den krets han/hun kvalifiseres fra.  NDF skal 

terminfeste datoene for kvalifisering og sluttspill. 

§  3 KVALIFISERING 

Det skal være en kvalifiseringsturnering i hver krets. I herreklassen skal det kvalifiseres 

3 herrer og i dameklassen 2 damer. 

I tillegg skal det avholdes 4 nasjonale kvalifiseringer. Disse er åpne for alle som ikke 

allerede er kvalifisert. 

§  4 SEEDING 

I kvalifiseringene skal spillerne ikke seedes. 

§  5 SPILLESYSTEM 

Spillesystemet i kvalifiseringen er ren cup, best av 7 leg 501.   

§  6 STARTAVGIFT 

Startavgiften i kvalifiseringen fastsettes av turneringsutvalget hvert år.  Kr. 30,- av 

fastsatt startkontingent tilfaller arrangør.  

§  7 SLUTTSPILL 

Sluttspillet skal om mulig bestå av 3 herrespillere og 2 damespillere fra hver krets, samt 

12 herrer og 8 damer fra de nasjonale kvalifiseringene. De 8 beste herrer og de 4 beste 

damer fra forrige års turnering er direkte kvalifisert til årets sluttspill. 
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§  8 FORFALL 

Hvis noen av de kvalifiserte for supercupfinalen melder forfall, kan det tas ut reserver. 

Reservene skal tas ut etter resultatlisten fra den kvalifiseringsomgangen, hvor den som 

melder forfall kvalifiserte seg. 

§  9 SPILLESYSTEM SLUTTSPILL 

Spillesystemet i sluttspillet er puljespill, best av 5 leg 501.  Hver pulje bør bestå av 4-8 

spillere.  De 16 beste herrer og 8 beste damer møtes deretter til cup.   

Herreklassen spiller: 

  Første runde spilles best av 3 sett, hvert sett best av 5 leg. 

  Kvartfinale og semifinale spilles best av 5 sett, hvert sett best av 5 leg. 

  Finalen spilles best av 7 sett, hvert sett best av 5 leg. 

Dameklassen spiller: 

  Kvartfinale og semifinale spilles best av 3 sett, hvert sett best av 5 leg. 

  Finalen spilles best av 5 sett, hvert sett best av 5 leg. 

I alle kamper gjelder tiebreaker-regelen. Jfr. NDFs spilleregler. 

§ 10 TREKNING 

Så fremt det er mulig, bør ikke flere enn 2 spillere fra samme krets trekkes inn i samme 

pulje. 

§ 11 REISEFORDELING 

Det skal ikke betales startavgift i sluttspillet. Derimot skal det betales inn et beløp 

fastsatt av turneringsutvalget til reisefordeling. 

§ 12 STATISTIKK 

Teknisk arrangør av sluttspillet er forpliktet til å føre statistikk som skal sendes alle 

sluttspilldeltakerne samt Turneringsutvalget, forbundskapteiner og medlemsbladet 

”daRts”. 

§ 13 PREMIERING 

Premiering i sluttspillet skal være minimum til de 4 beste herrer, og de 4 beste damer. 

§ 14 ALKOHOL/RØYKING.  

Nyting av alkoholholdige drikker og røyking i spillelokalet eller mens man deltar i 

kamp tillates ikke. Det presiseres at dette også gjelder scene-/finalespill.  Berusede 

personer til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet. 
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§ 15 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 
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3.10   JUNIORKLASSE 

§  1 ALDERSGRENSE – JUNIORKLASSE  

Spillere tilhører juniorklassen til og med det året hun/han fyller 18 år. Det er ingen 

nedre aldersgrense. Dersom spillere under 18 år skal delta på seniorturneringer, må de 

ha skriftlig tillatelse fra foresatte samt en ansvarlig person som følger dem opp under 

turneringene. Junioransvarlige på alle nivåer i NDF skal avkreves politiattest. 

§  2 JUNIORTREFF  

1. Det skal arrangeres fire egne juniortreff hvert år i tillegg til NM Junior. 

2. Arrangør skal sørge for innkvartering og matservering i forbindelse med et 

juniortreff. 

3. Det skal avholdes en rankinggivende singleturnering og parturnering med 

Norgescupstatus på alle juniortreff.  Spilleplan for Norgescup-P samt NDFs 

spille- og turneringsregler skal følges.  NDF-medlemskap kreves av alle 

deltakerne. Det spilles i kjønnsdelte klasser dersom det er 4 eller flere deltakere i 

hver klasse. 

4. Øvrige turneringer er opp til den enkelte arrangør. 

5. Alle deltakere på et juniortreff skal motta et deltakerbevis.  I tillegg skal de åtte 

beste på rankingturneringen premieres.  All premiering holdes av arrangør.. 

6. Det er totalt alkoholforbud på alle juniortreff. Brudd på denne bestemmelsen vil 

medføre hjemsendelse og diskvalifikasjon.  

§  3 ENDRING AV STATUTTENE  

Endringer i disse statuttene kan kun gjøres på ordinært/ ekstraordinært forbundsting 

med alminnelig flertall. 

 

 
 

 

 


