
Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund Nr. 3/2011

TRIP PELMIX

PARHERRER
PARM IX

PARDAM ER

VE GAR ELVEVOLL, HE GE  LØKKEN
O G STIG JARLE KNUDSEN

TONE ERIKSEN WAGNE R
OG RACHNA DAVID

AUDAR SOLBE RG
ÅSE  F INSÅDALØYVIND AASLAND

J ACQ UE S LANGSTON

Norgesmestre 201
1

CATHRINE & JØRAN
NORGE SME STE RE  
F OR JUNIOR 2 01 1



Nr. 3/20112

NR. 3. SEPTEMBER 2011

•
UTGIVER:

Norges Dartsforbund
http://www.darts.no

Mailingliste:
NDF-darts-subscribe@darts.no

•
ANNONSEPRISER:

Enhver spørsmål vedrørende an-
nonser kontakt Anne Hoff, 

tlf: 98 47 61 07

Klubber i NDF får 50% rabatt 
på annonser i forbindelse med

egne arrangementer.

Klubber får 50% av inntekten 
på annonsen de skaffer daRts.

REDAKSJONSKONTAKTER:
Anne Hoff

Vestre Almelien 28, 1358 Jar
Tlf.: 67 14 12 39

Mobil: 98 47 61 07
e-mail: ajoseph@online.no

Bjørn Tonhaugen
Mobil: 93 00 17 62

Arb. tlf.: 22 58 17 39
e-mail:

bjorn.tonhaugen@getmail.no

MEDLEMSREGISTERET
Fride Skjelten Doran

Storgata 57
6270 Brattvåg

Mobil: 41 54 06 94
E-mail: fridedoran@hotmail.com

DEADLINE NESTE NR.:
1. november 2011

GRAFISK PRODUKSJON:
Oslo Sats, Repro & Montasje A/S
e-mail: oslosats@oslosats.no

LEDER
Hei, kjære dartsvenner!

Vi har alle opplevd Norges våteste sommer noensinne, og sammen har
vi vært del av tragedien som berørte oss alle 22. juli. 

Forhåpentlig har likevel alle opplevd noe positivt og godt med som-
meren slik som den var. Vår felles ”lidenskap”, darts, har overlevd, og
vi har allerede gått inn i et travelt høstprogram. Vi retter en STOR
TAKK til alle dere som har forsynt redaksjonen med tekster og fine 
bilder. I sær dere som har tatt initiativet og sendt ferdig stoff helt på
egen hånd, uten et ord fra oss! Hvis jeg bare hadde kunnet, hadde jeg,
Anne, hoppet opp og ned av glede flere ganger!

Men... det er alltid et men! Ingen vet bedre enn oss hvor vanskelig
det er å begrense skrivingen. Det er MORO, tastene løper løpsk og
plutselig har man skrevet for mye! Det er vanskelig for oss å minske på
deres tekst, med tanke på hvor moro dere har hatt det med tastene!
V.s.s. ikke slutt å skrive for oss, bare begrens litt her og der! Hvis for-
bundet fortsetter å få nye medlemmer og klubber, kan det hende vi får
flere sider i ”daRts”! Vi må heller ikke glemme våre flinke juniorer som
fortjener sin plass i likhet med resten.

Det er ikke ofte navnet Roy Price dukker opp, noe som vi selv sikkert
er skyldige i! Som de fleste vet, er Roy Direktør i World Darts Federati-
on, en jobb hvor han er under tidspress hver dag. Sist helg spiltes Bri-
tish Winmau samtidig som min PC kollapset, og daRts 3 var truet pga.
av tidsfrist og min nærstående hofteoperasjon. Da Roy hørte dette, tok
han seg tid til ikke bare å reparere maskinen, men også  til å møte oss
halvveis for levering og henting to dager senere! (Sannsynligvis  kjører
han fortere enn vi gjør)!! På forhånd brukte han 12 timer på Team Vie-
wer! Jeg er sikker på at alle vil være med meg å takke Roy for hjelp i
kulissene! Dette er langt fra første gangen han har gjort noe lignende
for oss. Tusen, tusen takk, Roy! Uff! Nu skriver jeg vel alt for mye!

Vi gratulerer årets Norgesmestere og deltakere i VM 2011 osv., og øn-
sker alle en fin dartshøst med mye morsomt spill.

Med dartshilsner
RED.

Forsidefotos: 
Åslaug Ekren og Hege Baklid

Hege Baklid og Tove Snerten hadde fått det ærefulle opp-
draget av NDFs styre å dele ut BRONSEPIL til Nina Ve-

raas og Roy Wirkola! Å se uttrykkene i ansiktene til disse to
da det gikk opp for dem hva det var, ja det klarer jeg ikke å
beskrive med ord. Det måtte bare oppleves der og da! Nina
og Roy har virkelig fortjent denne utmerkelsen. NDF har
mye og takke disse to for i forbindelse med juniorsatsing!
GRATULERER BEGGE TO!!!!

Videre detaljer er å finne på NDFs websider!

NINA VÆRAAS OG ROY WIRKOLA
TILDELT BRONSEPILEN
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Fair-play er et tema det har vært mye fokus
på både i denne spalten og i andre sammen-
henger i forbundet. Dessverre ser vi fortsatt
alt for mange eksempler på brudd på fair-
play i turneringer både i forbundets og klub-
benes regi. Dette kan være usportsligheter i
kampsituasjon, men også mobbing, trakas-
sering og nedverdigende kommentarer ret-
tet mot motspiller eller andre deltakere.
NDFs styre har ingen mulighet til å vedta
fair-play på våre turneringer. Vi kan reagere
mot og straffe klare eksempler på brudd på
fair-play i ettertid, men dersom ikke klubber
og enkeltmedlemmer også tar ansvar for
hvordan vi skal forholde oss til hverandre,
klarer vi aldri å få bukt med dette proble-
met.

Her har klubbene et spesielt ansvar for å
innprente gode sportslige holdninger hos
sine medlemmer, og ikke minst hver enkelt
deltaker et ansvar både for hvordan man
selv oppfører seg, men også i forhold til å si
fra dersom man opplever mobbing eller tra-
kassering av andre. Dette er helt uaksep-
tabelt, og ingen bør la overtramp passere
selv om de ikke er rettet mot en selv. Kun
hvis alle bidrar med sitt, vil vi kunne få vel-
lykkede turneringer med fokus på sportslige
prestasjoner og fair-play. Skal dette forbun-
det ha en framtid, må vi klare å skape et
godt miljø med vennskapelige konkurranser
der alle føler seg velkommen og har lyst til å
komme tilbake igjen.

I forhold til fair-play og oppførsel på tur-
neringer har vi alle noe å lære av våre yng-
ste medlemmer. Det rapporteres om et me-
get vellykket Junior NM på Grua 2-4.sep-
tember. Vi har hatt et generasjonsskifte i ju-
niorklassen der flere av de som har vært
mest aktive de siste årene nå har passert 18
år, men det er veldig gledelig å se at stadig
nye klubber har startet med juniorgrupper
og stiller på de nasjonale turneringene. Vi
ser også en glede over å delta, positive hold-
ninger generelt og ikke minst evnen til å gle-
de seg over andres suksess som vi gjerne
skulle ha overført også til seniorklassen.

NM-vinnerne i guttepar, Håkon Helling
og Ole Kristian Handelsby, er bare 12 år
gamle og har fortsatt mange år igjen som ju-
niorer så det skal bli spennende å følge ut-
viklingen framover. I single ble det favoritt-
seire til Cathrine Bjørnestøl Vigsnes og Jø-
ran Nilsen som også er de som skal repre-

sentere Norge i World Cup. Nivået interna-
sjonalt er tøft, men både Cathrine og Jøran
har vist at de også kan spille på et høyt nivå
så vi får krysse fingre både for dem og seni-
orlandslaget i Irland 20-24.september.

I forbindelse med NM junior ble også
NDFs hederstegn Bronsepilen tildelt Nina
Veraas og Roy Sverre Wirkola for sitt arbeid
for junioraktiviteten i NDF. Uten ledere og
klubber som er villig til å stå på for de yng-
ste ville det ikke vært mulig for forbundet
med en juniorsatsing, og den jobben som
Nina og Roy Sverre har gjort i sine respekti-
ve klubber Willhelm Tell og Altafjord lar seg
knapt overvurdere. En stor gratulasjon til
begge to for vel fortjente hederstegn.

Medlemsutviklingen i forbundet er fort-
satt positiv og til tross for en økning på 25 %
i medlemskontingenten i år, har vi allerede
passert fjorårets medlemstall. Dette er gle-
delig og vitner om at det jobbes meget bra
lokalt i klubber og kretser rundt omkring i
landet. Organisasjonsutvikling er fortsatt et
prioritert område for styret og kun med en
vel fungerende organisasjon på alle plan vil
vi ha mulighet til å knytte til oss interesserte
medlemmer og gi dem et godt sportslig til-
bud både nasjonalt, på kretsnivå og lokalt i
klubbene. Det årlige kretsledermøtet har
vist seg som et veldig bra tiltak både for sko-
lering/motivering av tillitsvalgte, og også i
forhold til å diskutere fordeler og ulemper
med konkrete forslag og eventuelt fremme
dem for forbundstinget i april. En del tema
på kretsledermøtet går igjen fra år til år,
men styret tar gjerne i mot innspill fra klub-
ber og medlemmer om det er spesielle saker
de ønsker skal tas opp til diskusjon på møtet
som skal avholdes i februar neste år.

Arbeidet med terminlisten for 2012 er nå
i gang og jeg minner om søknadsfristen for
turneringer som er 12. oktober. Som vanlig
ser det ut til å bli langt flere søkere enn det
er turneringer som skal fordeles og alle kan
derfor ikke få tildelt de turneringene de øn-
sker seg. Rankinggivende openturneringer
er imidlertid et godt alternativ dersom man
ikke får tildelt norgescup eller andre nasjo-
nale turneringer. Det er fortsatt plass til flere
av disse på terminlisten, så jeg vil gjerne
oppfordre flere klubber om å planlegge og
søke rankingstatus på sine turneringer. Søk-
nadsfristen for dette er også 12. oktober.

Arild

Din 
mening 
er viktig 
for NDF!
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Kristin Aspen vant Klubben Open for tredje gang (2008, 2009
og 2011). Øyvinds andre seier i helgen kom i Klubben Open.

TRIPLE MIX: Hege, Vegar og Stig Jarle til topps for 2.
gang på rad med Arne, Tove og Robert som en god num-
mer to.

DAMER PAR: Hege (nr. 2 f.v.) og Astrid (nr. 4 f.v.) var nær ved
å slå landslagsparet Tone (nr. 1 f.v.) og Racha (nr. 3 f.v.).

PAR MIX: Golden Lions Marta og Piotr, måtte nøye seg med 2.
plass etter tap for Audar og Åse fra Søgne DK.

HERRER PAR: Øyvind og Jaques (nr. 2 og 3 f.v.) vant opp-
skriftsmessig, men var hardt truet av Robert og Arne. Kun et
leg skilte parene.

På grunn av PC-svikt og Anne Hoffs
hofteoperasjon, kommer reportasjen 
fra NM og Klubben Open i neste
nummer.

Følgen av dette, distribueres dette 
nummer elektronisk. Neste nummer
kommer i postkassa!
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I overkant av 70 deltakere
dukket opp til årets Bade-
land Open, bestandig en po-
pulær turnering! Øistein
Solbakken med stab var på
plass for å ønske samtlige
velkommen og for å passe
på at alle trivdes hele hel-
gen. Været er for underteg-
nede ukjent, men jeg vet at
da Anita og jeg dukket opp
på Badeland en helg for tid-
lig, fantes det ikke dartsfolk
der og det var øsende regn-
vær!

Tekst: Anne Hoff
Bilder: arkivfoto

Velkomstcupen på fredag kveld var,
som vanlig, en livlig og hyggelig kveld.
Vinnerne av cupen ble Vidar Nylund /
Kenneth Bråteng, Kelly’s Helter /
Namsos som slo Vegar Elvevoll / Gun-
nar Skagen, L.hammer / Dokka 3-1 i fi-
nalen. Leif Inge Oen / Magnus Aune,
Gml.byen / DGA og Kenneth Lyngstad
/ Terje Oseth, M.East / L.hammer kom
på delt 3. plass etter 2-3 og 1-3 tap for
hhv Vidar / Kenneth og Vegar / Gun-
nar.

JUNIORSINGLE

Det var hyggelig at 4 juniorer fikk spil-
le egen klasse. Ole Christian Handels-
by fra Fredrikstad var alene om å prø-
ve å tukte guttene fra Dokka, men
dessverre tapte han 1-3 for Torstein
Lyseng i semien. Thomas Liom slo
Mats Haugen i den andre semien, og
var overlegen i finalen som han vant
3-0 over Torstein. 

HERRESINGLE, 51 dELt.

Det ble benyttet Monradsystem til
puljespill, og 5 personer vant samtlige
4 kamper. Herav tapte ikke Vegar El-
vevoll, LH, Leif Inge Oen, DGA eller
Robert Wagner AR. ett leg. 

Ingen store ”sjokk” før kvartfinalen,
der Thomas Jensen FR, ”banket” Vegar

Elvevoll 3-1! Robert Hansen, LV, og Ray-
mond Olsen, FR, vant også 3-1 over
hhv. Christian Johansen, LV, og Bjørn
Sveum, DK, mens Mikael Lindstrøm,
FR, tapte 0-3 for Robert Wagner.

Robert H. og Robert W. møttes i fi-
nalen etter at de hadde satt igjen Ray-
mond og Thomas i semifinalen.(Score
ukjent). Finalen ble en uhyre spen-
nende og godt spilt kamp mellom 2
sterke herrer som skal representere
Norge i World Cup senere i år. Robert
H. hadde litt mer ”double-trouble” enn
Robert W. som var utrolig sterk på ut-
gangene. Robert W. vant til slutt 4-2
med snitt på 27.40 og leg på 19, 14, 15,
og 23 piler. Robert H. hadde leg på 17,
17 piler og snitt på 26.42. 
Robert W 14 x 100+ utganger: 

7 x 100, 2 x 140, 110, 171,
133, 134, 126

Robert H: 16 x 100+ utganger:
11 x 100, 1 x 125, 4 x 140

R.leg: Robert Wagner 13 piler
H. utg: Christian Johansen 140p

dAMESINGLE, 20 dELt

4 puljer og mye bra spill! Hege Anders-
son, TTA, Tove Verket, GL, Tone Erik-
sen Wagner, AR, og Rachna David, AR,
ikke uventet, vant puljene. Det ble no-
tert 123-utgang for Joan Hatlestad, TO,
og 100 for både Tove og Tone. 

Heller ingen overraskelser i kvartfi-
nalene da Tove, Tone og Rachna vant
over hhv Mona Dyve, ODT,  3-0, Mona

Liom, 3-2 og Eva Jensen, FR, 3-0. Det er
lenge siden vi har sett Saga DK�s Astrid
Lundvoll på oche’n og jamen kom hun
til kvartfinalen med en gang! Joan Hat-
lestad, TO, ble for sterk og Astrid tapte
0-3. Rachna og Tove slo Tone og Joan i
semifinalen. (ingen score).

Finalen så ut som lett match for
Rachna som vant 4-0, men i 3 leg var
spillerne nede på utgang samtidig,
men det var Tove som hadde størst
problemene med doublene. Det er
vanskelig å slå en som kaster 180 for å
legge igjen 16, og som deretter går ut
på første pil! Det gjorde Rachna i 1.
leg, og fulgte opp med 104-utg. i 2. leg!
Men... siste leg ble det D.1 til slutt!
Noe som alle store spillerer gruer seg
til! Enten er de rasende eller så ler de! 
R. leg: Tone Wagner 19 piler.
H. utg: Joan Hatlestad 123p.

HERREdOUBLE, 20 pAR

Ole Christian Handelsby / Magne
Ålen, FR / ÅR var de eneste som ikke
tapte et leg i det innledende spillet.
Bak dem lå Bjørn Sveum / Per Ivar
Nørstebøen, begge fra Dokka DC,
med 2 tapte leg. Vi fikk tilsendt et
dommerark med ”16 p” i stor boksta-
ver og det viste seg å være Odd Hen-
ning Hilde, ÅL, og Christian Johansen,
LV, som sto for bragden!

Fortsetter side 14

BADELAND OPEN

ÅRETS ENERE! Rachna David & 
Robert Wagner!
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GRIMSTAD OPEN

Fredag 13. august var ende-
lig dagen vi i Grimstad
Darts Club har ventet lenge
på. 24 damer og 62 herrer
var klare for å kjempe om
premiene. Vi var svært godt
fornøyd med antall påmeld-
te, og når det er så mange
av de toppseedede spillerne
som hadde meldt sin an-
komst, var det duket for en
helg med mange gode og
spennende dartsoppgjør på
GDS. 

Tekst: Siv Midtbø
Bilder: Frank Orre 

Fredag kveld startet det hele med en
velkomstcup: 14 par klare ved ochien.
Det ble tidlig klart at Håkon Helling
(FR-12 år) og Frank Orre (GDC) hadde
skumle planer, og de vant de to første
kampene, men i semifinalen møtte de
Frank Ulseth (GL) og Therese Tverå
(GDC) som satte en stopper for dem. I
den andre semifinalen møttes Jan Jen-
sen (KO) og Karl Eirik Rasmussen
(X’n) – Per Anisdahl (GL) og Lillian
Tønnessen (GDC). De 2 sistnevnte var
mest treffsikre, og dermed var finalen
klar mellom Frank Ulset og Therese
Tverå mot Per Anisdal og Lillian Tøn-
nesen. Finalen vant Frank og Therese
4-2. Ekstra gøy var det at det var to fra
GDC som var med i finalespillet i vel-
komstcupen, med god støtte fra 2 Gol-
den Lion-spillere. 

Lørdag morgen var det strålende
vær og det var smekkfullt i våre darts-
lokaler. 24 damer og 62 herrer ble øn-
sket velkommen til Grimstad Open. Vi
markerte vår støtte til ofrene på Utøya
og i Oslo  22/7-11 med 1 min stillhet .

Deretter var det info om spilleplan
og tidsskjema. Det var ”kun” 14 baner
til disposisjon pluss finalebanen, så
derfor måtte det deles opp i to deler.
De 8 første herrepuljene og 4 første
damepuljene startet kl 11:00 og de res-
terende puljer var planlagt igangsatt kl
13:00. Tidsplanen ble nesten holdt,
honnør til spillerne for det, og kl 13:15
var det klart for del 2 av puljespillet.

Den lille forsinkelsen ble tatt med godt
humør!  

Singel damer: I pulje spillet blir det
tidlig klart at Willhelm Tell’s Cathrine
Bjørnestøl hadde skumle planer for
dagen, og hun vant sin pulje og la et
godt grunnlag for videre spill. I 16-
delsfinalen vant Cathrine over Solveig
Sivertsen (AR), og i kvartfinalen vant
hun 3-0 over Gunn Eik (ÅL) og der-
med var hun klar for semifinale mot
Tove Verket (GL). Her måtte Cathrine
bite i det sure eplet, og gikk på et kne-
pent 2-3 tap. Tove uttrykte etter kam-
pen at ”vi kommer nok til å se mye til
Cathrine i tiden fremover”! I den an-
dre semifinalen møttes Marta Krol
(GL) og Kristin Bjellås (SoVe) etter å ha
slått ut hhv. Tone Wagner og Rachna
David. Marta vant 3-1 og det var klart
for to Golden Lion-damer i finalen.
Dette ble en jevn og spennende kamp.
Etter at de hadde tatt annet hvert leg
til 3-3, var det Marta som satte den sis-
te dobbelen og vant 4-3. Snitt for Mar-
ta var 17.84 og Tove 16.40.

Singel herrer: Det var mye godt spill
i puljene og det ble notert en hel mas-
se 12 pilere og mange høye utganger.
Men dagens høyeste utgang var det
Rune David som hadde 170- utgang!
Gratulerer, Rune! I 16-delsfinalene ble

det mange tette og tøffe kamper. Søg-
nes Stein Erik Myre møtte her 1. see-
dede Robert Hansen (LV) og vant kam-
pen 3-2 og var med det klar for kvartfi-
nale. I andre enden av skjemaet fant vi
Rune David (KG) og Robert Wagner
(AR) i samme runde, og denne kampen
vant Rune 3-2. Plutselig var to av favo-
rittene ute av Gamet. 

Stein Erik og Rune vant sine kvart-
finaler hhv. mot Robin L. Eidet og
Frank Ulseth. De andre kvartfinalene
vant Per Anisdahl over Jostein Oldret
(Nid) 3-0 , og Jacques Langston  (ODT)
over Audar Solberg (SØ) 3-1. Dette ga
følgende semifinaler : Stein Erik tapte
2-4 for Per og Jacques 2-4 for Rune.

Etter et lite avbrudd og ett jurymøte
var det klart for finale mellom Per

Anisdahl (Golden Lion ) og Rune Da-
vid (King George ) I finalen var det Per
som kom best i gang og ledet 2-0 med
18- og 21-pilers leg. Kampen ble stop-
pet i 3. leg p.g.a. ufin oppførsel og
Rune ble diskvalifisert. Per’s snitt var
26.54 / Rune 20.82.

Etter puljespillet ble det ytret ønske
om loosers-cup, dette ordnet vi, og av
de som ikke gikk videre til cup spill
var det 12 stykker som stilte, og det
var Søgnes Alf Terje Høyland som vant
over Svenske Morgan Jansson.

Fortsetter neste side

MARTA KROL & PER ANISDAHL
sørget for en Golden Lion dag!

Frank, Mona
Smith og Per
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TROMSØ OPEN

Nok en gang var det klart
for Tromsø Open som ble
spilt på Skihuset 6. -7- au-
gust. Det hele startet med
velkomstcup på fredagen.
Det var påmeldt 26 spillere
til en trukket dobbel. Vin-
nere ble Stein Jæger / Oddny
Johansen som slo Vegar El-
vevoll / Raymond Bakkland
i finalen. Delt 3. plass til
Lars Georg Storsletten / Me-
rethe Karlsen og Mari Ann
Fjellås / Terje Oseth. Lørdag
var det kun 18 herrer og 11
damer påmeldt.

Tekst: Svein Arvid 
Bilder:lagret

Herrer: 
Stort sett gikk alt som normalt uten
noen store overraskelser. Kvartfina-
lene ble slik: Vegar Elvevoll / Kai As-
pebakken 3-0, Svein A. Nygaard / Jo-
stein Oldret 3-2, Stein Jæger / Lars
Georg Storsletten 1-3 og Terje Oseth /
Torgeir Olsen 3-2. Semien Vegar /
Svein  4-1 og Terje / Lars Georg 4-3. En

liten overraskelse at Terje
skulle slå Lars Georg! Vegar
vant finalen over Terje med
5-3. Pilsnitt for Vegar 19.82
og Terje 17.86, ikke det helt
store med andre ord.

Damer:
Veronica Simonsen var vel
den store favoritten til å gå
helt til topps. Semiene ble
mellom Veronica / Inita Bite
og Mari Ann Fjellås / Rita
Beck- Hauglid, der Veroni-
ca og Rita gikk til finalen.
Veronica vant finalen klart
4-1 med  snitt på 16.67 mot
Ritas 13.70

Herredobbel
Her var det kun 6 par i én pulje. Stein
Jæger / Erik Olsen slo Svein A. Nygård
/ Roy Albrigtsen 3-1 og Vegar / Lars
Georg vant den andre semien også 3-
1.Vegar / Lars Georg vant enkelt fina-
len med 4-0. Snitt for Vegar / Lars
Georg 24.44 og Stein / Erik 20.44.

Damedobbel
5 par kjempet om seieren. Veronica /
Rita gikk til finalen på bekostning av
Tanja Furberg / Mari Ann Fjellås, og

motstanderen i finalen ble Hege Elve-
voll / Merethe Karlsen som slo Anita
Smith / Lillian Tønnessen. Veronica /
Rita vant greit finalen 4-1 med snitt på
16.44 mot Hege / Merethes 13.52.

Kelly’s Helter takker alle som møtte
opp til en trivelig dartshelg i Tromsø.
Klubben takker nok en gang alle sø-
ringer som tok turen nordover. Håper
alle kom seg vel hjem på søndag!
Takk for denne gangen!

Lett match for Vegar Elvevoll & Veronica Simonsen!

Tiltross for at Vegar og Veronica spiller i hhv Lille-
hammer og Golden Lion skjorter er begge Tromsøvæ-
ringer. De har lært å spille darts i Tromsø og atter en
gang fikk de besvist at de er best i Nord-Norge!

Etter en lang dag var det klart for
grillbankett og premieutdeling. Vi

må her takke Grimstad DC’s kokker,
Simon Dragseth og Ole Sunden for
nydelig mat og alle deltakere for me-
get god stemning på takterrassen 

Søndag morgen var vi igjen klare
for nye timer ved ochien. 44 herrer
og 16 damer som skulle  kjempe om
dagens premier 301 dobbel inn- /
dobbel ut turnering.

På damesiden var det ingen store
overraskelser, hvor favorittene

innfridde og tok seg trygt frem til se-
mifinalene. Der møttes Marta Krol -
Rachna David (3-2), og Tone Wagner -
Tove Verket (2-3). Igjen var det klart
nok en finale mellom Golden jentene
Marta og Tove. Etter en tett kamp
vinner Tove den til slutt 4-3, snitt

Tove 13.15 og Marta 13.32. 
Herrer: Det var ingen store over-

raskelser hos herrene heller. Dette
gav følgende kvartfinaler: Robert
Hansen- Roy Arne Albrigtsen (3-0),
Robin Lundemo Eidet - Per Anisdahl
(0-3), Audar Solberg - Bjørn Rostad (3-
1), og Frank Ulseth - Robert Wagner
(3-0).  Vi må for all del ta med at Ro-
bert Wagner hadde en 6-piler i pulje-
spillet!!! Semifinaler: Robert Hansen
- Per Anisdahl (0-4),og Audar Solberg-
Frank Ulseth (3-4).

Så var det klart for dagens siste fi-
nale, mellom to som har møtt hver-
andre mange ganger og som har spilt
mange tette kamper. Denne gangen
hadde Per bestemt seg for hvem som
var sjefen ved skiva, noe et 5-1 resul-
tat viser. Raskeste leg i finalen hadde
Per med 19 piler, Frank hadde høyes-

te utgang på 124 poeng. Snitt Per
24.08 / Frank 19.46. 

Vi hadde med to juniorer i helga,
Fredrikstads Håkon Helling og Grim-
stad’s Mona Smith. Disse fikk også i
tillegg til å spille i senior klassen,
spilt junior finale. Her var det Mona
som vant 2-0. Takker Daniel Anders-
son og Kay Ove Eriksen for at dere
ville dømme denne kampen.  

En fantastisk helg sammen med
gamle og nye dartsvenner er over, og
vi i Grimstad DC takker alle som tok
turen for en hyggelig helg. Håper alle
har hatt en fin helg og at dere kom-
mer tilbake ved en senere anledning!  

Utfyllende resultater fra alle turnering-
ene og klubbens sommerlotteri finner
du på Grimstad DC hjemmeside
www.grimstaddc.org
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Så var nok en Sommercup i
Arendal vel i havn. Sola
kom som bestilt på lørda-
gen, og 65 dartere koste seg
ute med god mat og godt
drikke mellom slagene, skri-
ver Solveig Sivertsen, Aren-
dal DC. 

Tekst og bilder: 
Solveig Sivertsen, Arendal DC

I DAMEKLASSEN var det 21 delta-
gere fordelt på 4 puljer, hvorav 16 gikk
videre til cupspill. Ikvartfinalene vant
Sissel Høyland, Søgne, Lill Taraldsen,
Arendal, Vigdis Mollan ,Ålgård og ju-
nioren Halvorsen,Sandefj. og Hilde L.
Knive,Hybær’n. 

I semien møttes Sissel og Lill, der
Lill tok hjem seieren 2-0. I den andre
semien slo Cathrine til med dagens
høyeste utgang i dameklassen, 120,  og
hun slo Vigdis 2-0. 

I finalen ble imidlertid Lill for sterk
for Cathrine. Det ble en 3-0 seier til
Lill,  men en kjempeinnsats av Cathri-
ne. Vi gleder oss virkelig til å følge
henne fremover. (Har dessverre ingen
detaljer fra denne finalen)

I HERREKLASSEN var det 44 delta-
gere, og etter puljespill stod det igjen
24 spillere til cupen. I kvartfinalene
seiret Bjørn H. Rostad, Prommens-Ri-
sør, Svein Arne Hjelmeland,W.T., Ole
A. Rosenberg, Prommens og Rune
Heggland, Søgne – over henholdsvis
Helge Lunde Olsen, Arendal, Kristian
Hansen, Arendal, Mike Heese, Søgne
og Tor Bærland, Grimstad. 

I den første semifinalen møttes
Bjørn H. Rostad og Svein A. Hjelme-
land, og ”Hjelmis” sikret seg finale-
plass med 3-1 seier. Ole A. Rosenberg
møtte Rune Heggland i den andre se-
mifinalen, og måtte bite i gresset for
en tent Rune som vant 3-1. Så var det
duket for en spennende finale mellom
Svein Arne Hjelmeland, (førstereis i
Sommercupen), og Rune Heggland.
Begge hadde spilt meget bra hele tur-

neringen. 
Finalen ble intet

unntak i så måte.
Begge spilte meget
bra, og med 10 tons
(hvorav 2 X 180 og 2
X 140), og leg på 20,
20, 18 og 14 piler –
tuktet Rune sin mot-
stander”Hjelmis” 4-2
og tok sin første seier
og var kjempeglad,
selvfølgelig!  Hjelmis hadde 13 tons og
tok leg på henholdsvis 19 og 15 piler.
Snittet var 25,38 på Rune og hele 27,73
på Hjelmis. Det er tall som det står re-
spekt av. Sommercupens finale må sies
å være like god eller bedre enn Elite-
cupen i år.  Hjelmis hadde for øvrig da-
gens høyeste utgang på 160, og Rune
raskeste leg på 14 piler.

Kl 18.00 på lørdagskvelden gikk turen
til Merdø, og alle som var med syntes
å kose seg i sola med ferske reker og
øl/vin/brus og litt pølser for de som
ikke kan ha reker. Den tradisjonelle
fotballkampen var selvfølgelig på pro-
grammet, – uten brekte bein, men med
noen småskader her og der… 
Kl. 22.00 ble vi hentet av ferga og det
var i grunnen greit for da var knotten
begynt å bite. Tusen takk til alle som
var med og bære og rydde. Dere er så
fantastiske!!!!

Søndagen var det duket for den sed-
vanlige parturneringen med tilfel-

dig trukket makker. Det dukket opp 26
par. Noen kom riktignok haltende og
med masse blåmerker, men de smilte
og var fornøyde og satte i gang. Det ble
4 puljer, og spilt ren cup.

Puljevinnere ble: Eiler Egholm / Fro-
de Eikeland, Frank Orre / Odd Jacob-
sen, Vidar Knive / Knud Nilsen og Ole
Rosenberg / Janne Mauland. I semifi-
nalene møttes Eiler / Frode og Frank /
Odd, – der Frank og Odd viste styrke
og vant hele 3-0. I kampen mellom Vi-
dar / Knud og Ole / Janne ble resultatet
3-1 til Vidar/ Knud.

I finalen var det fra første stund li-
ten tvil om hvor seieren ville havne.
Frank / Odd tok tidlig grep og vant
hele 4-0, men flott innsats av alle!

Arendal DC vil gjerne takke alle for
en kjempefin dartshelg, med masse
godt humør og kjempefine mennesker.
Vi er så glad i dere!!!  Aldri noe tull så
vi trenger ikke engang noen jury. 

SUPERT!!! 
GOD SOMMER alle sammen!

SOMMERCUP, ARENDAL

Lill Solfrid Taraldsen &
Rune Heggland BEST
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HADELAND OPEN
Langt inn i de Hadelandske
skoger og med vær som
minner om sen høst. Svea
sportshytte er stedet, Bel
Air DC er arrangør: Det er
klart for Hadeland Open.
Den 8. i rekken! 

Tekst: Kenneth Antonsen
Bel Air dartclub

Det spilles om vandrepokal i både her-
re- og dameklassen.

Spenningen rundt det at noen skulle
stikke av med vandrepokalen i dame-
klassen varte ikke lenge i år, allerede i
semien var det klart at det ville kom-
me et nytt navn på pokalen. De 4 som
stod igjen etter kvarten, og som skulle
kjempe om sitt første napp i pokalen,
var Lisell Lien, Marta Krol, Monica
Martinsen og Siv Midtbø. Hjemmehå-
pet Lisell overrasket flere med sitt
gode spill, men i semien måtte hun
dessverre gi tapt (1-3) for Marta Krol. I
den andre semifinalen vant Siv 3-2
over Monica. Med 19-3 i leg-diff. totalt
feide Marta Krol nesten all motstand
av banen, men finalen ble ganske
jevnspilt. Siv Midtbø kjempet hardt
men måtte til slutt se seg slått. Marta
vant finalen 4-2 med et pilsnitt på
17,21 mot Sivs pilsnitt på 16,61.
R.leg: Marta Krol 18 piler
H.utg: Siv Midtbø, 102

Iherreklassen var spenningen knyttet
til om noen skal klare å ta sitt andre

napp i vandrepokalen.
4 tidligere vinnere sto på startstre-

ken: Rune Andersson, Inge Berglund,
Kai Aspebakken og Øyvind Aasland.

Ingen av de 4
kom lenger enn
kvartfinalen.
Både Øyvind
og Inge ble
uventet slått ut
av Frode An-
dersen fra ar-
rangørklubben.
Rune og Kai
ble slått ut av
henholdsvis Pi-
otr Krol og Vi-
dar Søderlind. 

8 år, 8 forskjellige navn øverst på lista.
Det kan ta tid før noen klarer å hente
hjem vandrepokalen. Årets vinner i
herreklassen: Per Anisdahl. Med mye
godt spill og hele 22-1 i legdiff. totalt,
og med en sterk 4-0 seier i finalen over
klubbkamerat Piotr Krol var det aldri
noen tvil om hvem som skulle stikke
av med seieren. Pilsnitt i finalen: Per
25,69 og Piotr 17,91
R leg: Vidar Søderlind 14 piler
H.utg: Alf Terje Høyland, 134

Stort sett dårlig vær, intet unntak i
år heller. (Mye regn, men i år så vi

litt sol også!) .
For 3 år på rad ble HO arrangert på

Svea sportshytte, og for 3 år på rad
vant Frode Andersen velkomstcupen
(heldig med trekningen som vanlig)! I
år var det Alf Terje Høyland fra Søgne
som dro med Frode opp på toppen av
podiet. 

Det er vel litt tidlig å snakke om tra-
disjoner… MEN en “tradisjon” kan
være en saga blott… Dette kan ha vært
siste gangen vi har arrangert Hade-
land Open på Svea sportshytte. 

Vi håper at vi allerede i løpet av nes-
te år skal kunne arrangere turneringer
i et eget klubbhus. Det er riktignok en
lang vei å gå, men vi håper og tror at
vi har truffet bullseye. Les mer om
klubbhusprosjektet vårt på vår hjem-
meside. www.Bel-air.no

PS. Vi satte frem tipsglass i helgen og vi
vil takke alle som støttet oss!
Hele 1105,- kom inn i tips.

Resultater Double:
Herrer: 1) Jacques Langston / Kjell Mi-
chael Vaabenø 2) Runar Gundersen /
Roar Sæther 3-4) Kai Aspebakken /Ter-
je Oseth. Rune Andersson /Geir Ove
Kristiansen
Damer: 1) Siv Midtbo / Tove Verket 
2) Kari Malstrøm / Bjørg Klevengen

BRITISH PENTATHLON 2011

Vi ankom den lille byen Tonbridge
torsdag 16. juni. Tonbridge ligger i
Kent, ca en time sør for London, og

har rundt 30.000 innbyggere. Hotellet
vårt – The Langley Hotel, lå utenfor
byen. Et slitt hotell som tatt ut fra en
TV-serie fra 70-tallet! Det mest positi-
ve jeg kan si om hotellet, er at det gav
tak over hodet! Og når stjerner som
Trina Gulliver kan bo der, så kunne
vel vi. Vi fikk være turister en dag, og
bl.a. inspiserte vi helgens spilleloka-
ler., ”The 6 in 1 club”. 

Bri-
t i s h
Pentahlon
var en spennende opplevelse for oss
norske ”Jomfruer”, som vår vert og
speaker Sam Hawkins så kjekt sa. Lør-

Trina Gulliver & Martin Adams til topps 
for hhv. 9. og 6. gang!

Fortsetter side 12



Nr. 3/201110

Aberdeen • EUROPE CUP YOUTH 2011 • Aberdeen

Endelig var dagen her da vi skulle
dra til Aberdeen og Europe cup!
En junior og tre voksne møttes på
Gardermoen tidlig torsdag morgen
for så å sette nesen mot Sola fly-
plass. Der ventet nok en spent ju-
nior og en voksen. Så ble det pro-
pellfly og mye moro ombord til
Aberdeen. Der ble vi hentet av en
koselig bussjåfør og om bord var
det flere kjente ”dartere” fra tidli-
gere. Da vi kom til hotellet, ble vi
hilst velkommen av ”primus mo-
tor” Derek Weston. Han var an-
svarlig for hele turneringen, og jeg
skal si at han hadde stålkontroll
hele veien! Allikevel alltid blid,
stoppet opp og snakket med alle,
svar hadde han også på alle spørs-
mål. Det må også sies at han had-
de en fantastisk stab rundt seg
med Len Mutch i spissen.

Tekst / bilder: Tove Snerten 

Fredag morgen startet med innmarsj
av alle 15 landene, (dessverre kunne
ikke Tyrkia stille), og offisiell åpning
av The Lord Provost av Aberdeen, til-
svarende til en norsk ordføre.

Og så var det spilling for alle penga!!
Cathrine Bjørnestøl Vigsnes skulle ut
mot regjerende mester Anna Yakovle-
va i første kamp! Godt var det at Ca-
thrine ikke visste hvem hun møtte!!
Anna tok første leg. Vanskelig å stå i
en sånn kamp når motstander Anna og
hennes manager ikke kunne engelsk.
Anna ventet ikke på dommeren, tok
bare ut pilene og dommeren knakk til-
slutt ut i gråt. Cathrine beholdt roen
tiltross for alt som skjedde. Det må
også sies at Cathrine tapte poeng på
tre piler pga alt rotet som opstod.
MEN, Cathrine ga seg ikke og tok leg
etter leg og til slutt vant hun kampen
3-1. Det må også sies at det stod masse
folk rundt og så denne kampen. I kam-
pen mot finske Katarina Spora lå Ca-
thrine under 0-2. Hun viste utrolig
vinnervilje og halte kampen i land
med sifrene 3-2 til slutt. Cathrine fort-
satte og storspille og vant puljen sin
med god margin. 

Marthe Høiberg spilte sine kamper

samtidlig som Cathrine.
Marthe vant 2 kamper i pul-
jen, dessverre rakk ikke
dette til videre spill i cup. I
de andre kampene som
Marthe spilte var det dou-
ble trøbbel som avgjorde.
Ellers godt spill av Marthe
hele veien.

Icupen startet Cathrine
som hun sluttet pulje-

spillet og vant 8.delsfi-
nalen, og så skulle hun
møte Louise Duncan
fra Scotland i kvartfina-
len. Dette ble en utrolig bra kamp!!
Jevnt og godt spill av begge, og da
snakker jeg om 100-140 og jammen en
180 fra Cathrine! Det gikk så langt at
de måtte bulle om siste leg. Cathrine
var først nede og hadde sjanse på 32-
utgang. Dessverre satt ikke denne ak-
kurat når den trengtes som mest.
Louise fikk sin sjanse også BOM på
henne og! Nok engang fikk Cathrine
prøve, men nei ikke denne gangen hel-
ler satt 32. Louise tok godt vare på sin
double og vant til slutt 3-2. Skuffelsen
var stor hos Cathrine, men jøye meg
for en nervepirrende opplevelse for
oss som stod bak. Folk hadde flokket
seg rundt oss for å se denne kampen.
Hele dagen gikk ledere og spillere og
snakket om spillet til Cathrine!

Så var det rett over på dobbelmat-
chene uten pause. Skuffelsen til Ca-

thrine hadde ennå ikke fått lagt seg.
Det ble en kjempevanskelig første
dobbelmatch. Da stilte Marthe opp og
spilte kjempebra og backet Cathrine
skikkelig opp! Kjempemessig lagånd
fra Marthe. Tiltross for skuffelsen hos
Cathrine satte hun 180 for andre gang
denne dagen. Manageren  for Neder-
land var meget imponert over spillet.
Han hadde fulgt spillet til Cathrine
hele dagen. Står med sin 2 meter høye
kropp og rekker to fingre i været og
roper ”excellent, excellent” tiltross for
at våre jenter spilte mot hans jenter!
Dessverre var det kun denne kampen
jentene våre vant, men de var så nære
hele veien. Utrolig god innsats av beg-
ge selv om turneringen var over for
denne gang for våre del!

Jentene og vi andre,
nemlig Bente Høiberg, (min høyre
hånd) , Terje Høiberg og Nina Veraas,
fikk tid til å slappe av og se på scene-
spill, og alle ønsket at noen av jentene
våre skulle ha vært der oppe! Vi nær-
mer oss mer og mer!

Jentene tok seg en liten bytur før ban-
ketten, og tror dere ikke at de gikk seg
bort, og fikk hjelp av en dame som var
NORSK og hadde bodd i Aberdeen i
15 år! FLAKS for jentene!

Lørdag kveld var det bankett og der
skulle dere ha vært folkens. Sekke-

piper i bakgrunnen, ny innmarsj og of-
fisielle bilder og overrekking av offisiell
vimpel fra Lorden av Aberdeen. Rød
løper og greier!! Stas for alle! Alle fra
Scotland kom i kilt og da ble det jubel
mens sekkepipespillerne spilte nasjo-
nalsangen. Klart for middagen og HAG-
GIS ble servert sammen med kylling.
Undertegnede kan skrive under på at
det var godt! Vi hadde eierne av 180
Darts ved bordet, (der de nye landslags-
skjortene kommer fra), og de ble skik-
kelig imponert over at jeg spiste det!!
Karaoke og dans avsluttet det hele.

Vi hadde noen fantastiske dager!
Takk til Marthe og Cathrine som

gjorde det mulig for meg og reise, og
en stor takk til Bente som gjorde en
kjempejobb og takk til Terje med sitt
fantastiske humør, (lenge siden jeg har
hatt det så moro), og ikke minst takk
til Nina som støtter og alltid er der for
spillerne og oss andre!

Flott innsats av de norske jentene
Cathrine & Marthe
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24 spente juniorer ankom
Grua skole til en helg med
mye darts og moro i vente!
Stemningen var til å ta og
føle på fra første stund. Dår-
lig vær la i hvert fall ingen
demper på stemningen,
hverken fra unge eller de så-
kalte seniorer! I år kunne vi
ønske en ny klubb velkom-
men. Dokka DK som stilte
med 4 meget spente juniorer. 

Tekst: Tove Snerten
Foto: Hege Baklid

Fredag kveld startet med dobbel. 12
jenter og 12 gutter var mer enn klare!
Ren cup, vinn eller forsvinn! Dokkas
”nye” talenter Thomas Liom / Mats K.
Haugen spilte mot Fredrikstads Tore
A. Brustad / Simon Ekeberg som er
KUN 9 år! Scorer utrolig bra, men
doubelen sitter ikke helt som den skal
ennå, men det kommer. Thomas og

Mats vant kampen 3-1, men Tore og
Simon var på utgang i resterende leg.
Det andre paret fra Dokka, Joakim Ed-
vartsen / Torstein Lyseng tapte 1-3 for
Altafjords Jøran Nilsen / Hybær’ns
Kristian Johansson.

I semifinalen tapte Thomas / Mats 1-
3 for Willhelm Tell’s Rune V. Iversen /
Gamlebyen Darts og Country Clubs
Thor Erik Oen. Den andre semifinalen
ble utrolig spennende. Fredrikstads
Ole Christian Handelsby  / Håkon Hel-
ling spilte mot Jøran / Christian. Fred-
rikstad hadde bestemt seg: til finalen
skulle de! De la ut i et forrykende tem-
po med kjempescore! På stillingen 2-2
var stemningen til å ta og føle på. Gut-
tene klarte knapt nok å stå stille, så
spente var de. Ole Christian satte dou-
ble pilen, og så var finalespill et fak-

tum for guttene fra Fredrikstad.
I finalen regnet nok Rune / Thor

Erik med at dette kom til å bli en lett
match, men der tok de feil!  Fredrik-
stad slo til igjen med et kjempespill!
De vant de 2 første leg, og Rune / Thor
Erik tok de neste 2 leg. Så ble stilling
3-3 og et avgjørende leg måtte til. Det

så ut for at Rune / Thor Erik skulle ta
kampen. De trengte kun D.20 så var
de Norgesmestre, men den gang ei!
Guttene fra Fredrikstad gav aldri opp.
Mens de andre slet med doublene
,spilte de seg ned til double og VIPS,
satte Ole Christian D.7, og de var Nor-
ges mestere i double 2011!

Jentedobbelen var også spennende,
men ikke som hos guttene! X’N’s

Iselin Hauen / Charlotte S. Hansen
spilte veldig bra og vant 3-2 over
Grimstad’s Mona Smith og Hybær’ns
Randi Andersson. W.Ts jenter Katarina

Egebakken og Malene Axelsen måtte
se seg slått av X’Ns Marita Langvann-
skås og Lillehammer’s May Helen As-
pebakken 1-3

I første semifinale klarte Iselin /
Charlotte og ta 1 leg fra W.T’s Cathri-
ne Bjørnestøl / Reidun K. Bakke. Jen-
tene fra W.T vant 3-1.Marita / May He-
len tok  ett leg fra Hybær’ns Marthe
Høiberg / Kristin E. Schou som ble for
sterke og vant 3-1.

I finalen vant Cathrine / Reidun 4-0
over Marthe / Kristin. Ikke så mye mer
å si om kampen, men hylet fra W.T.-
jentene var til å forstå. De ble utrolig
glade for NM tittelen!

Lørdag morgen var det klart for NM
i single. I to av puljene ble det

overraskende vinnere. 9 åringen Si-
mon vant sin pulje der han hadde bl.a.
Thor Erik i pulja., og Thomas vant
også sin pulje med bl. a. Håkon i pulja.
Ellers vant Jøran og Rune sine puljer.

I kvartfinalene var det også mye bra
spill. Ole Christian hadde taket på
Rune gjennom hele kampen, men
dessverre ble presset for stort og Rune
vant til slutt 3-2. Du var heldig, Rune,
som vant den kampen! Simon ble slått
0-3 av Torstein, mens Thomas vant 3-0
over Mats. Jøran halte til slutt inn seie-
ren over Tore 3-2. I første semifinalen
vant Rune 3-0 over Torstein, mens Jø-
ran vant 3-1 over Thomas.

Som så mange ganger før ble finalen

Grua skole • NM JUNIOR 2011 • Grua skole

En fantastisk helg BRONSEPIL 
til Nina Veraas og 

Roy Wirkola!
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mellom W.T. og Altafjord. Guttene tok
annet hvert leg gjennom hele kampen.
Jøran klarte å sette den avgjørende
pila. En finale det ikke er så mye å
skrive om. Lange leg og problemer
med doublene sier vel det meste!

Hos jentene var det den samme ut-
viklingen. Cathrine og Reidun vant
sine puljer, og Katarina vant sin, med
blant annen Kristin i puljen. Marlene
ble overraskende puljevinner med
bl.a.  Marthe i pulja.

I kvartfinalene vant Cathrine 3-0
over Mona og  Marthe 3-0 over Katari-
na. Iselin slo Malene 3-2. En veldig bra
kamp. Reidun vant 3-2 over Charlotte.
Her måtte Reidun virkelig ta seg sam-
men for å hale kampen i land.

I semifinalene vant Cathrine og Rei-
dun hver sin kamp 3-0, mot h.h.v.
Marthe og Iselin. 

Cathrine har blitt en meget stabil og
dyktig spiller. Slo Reidun 4-0 i finalen
og vinner hylet var å høre over hele
skolen!!

Søndag var det klart for NM lag og
alternativ turnering for de som ikke

hadde noe lag.
Thomas, Mats og Torstein (Dokka)

slo Ole Christian, Tore og Håkon
(Fredrikstad) 5-3. Jentelaget fra X’N
(Iselin, Charlotte og Marita) slo Hybæ-
r’n (Marthe, Kristian og Kristin) 5-1.

Guttene fra Dokka var utrolig spen-
te foran neste kamp. De skulle møte
W.T. (Cathrine, Reidun og Rune). Sist-

nevnte lag vant 5-2. Etter kampen hø-
rer jeg: ”Vi er glade for å ha tatt to leg
fra dem!”  Bra innstilling! 

Finalen ble spilt mellom W.T. og
X’n. W.T vant 5-0 og vinner hylet kom
igjen!!

Den alternative turneringen ble
spilt som ren cup, 301 best av 3

leg og best av 5 leg i finalen. 7 juniorer
deltok. Finalen gikk mellom Mona og
Joakim. Dokkas Joakim fikk sin første
seier i sin første turnering!

Til dere som har lest alt og ikke sett noe
om lørdag kveld, så kommer det her:
Spillelokalet ble ryddet. Dekking av
bord med hvite duker og levende lys,
og da blir det BANKETT for alle! 42
fremmøtte i antallet! Så mange har vi
vært hver dag gjennom hele helgen. I
innbydelsen stod det ”OVERRAS-
KELSER” og det ble det.”Kjøkken -
gjengen” hadde laget buffet til oss.
Kjempegodt! 

Etter 2 timer ved matbordet var det
klart for selskapsleker! Juniorer og
voksne om hverandre og stemningen
steg til nye høyder!!!

Men først ut var premieutdeling for
dobbel og single. Mye jubel og klap-
ping underveis!

Cathrine hadde i forkant spurt om
hun fikk lov og si noe under middagen,
og for en TALE hun holdt, uten manus
og rett fra hjertet! Takk, Cathrine! Ikke
en lyd å høre under hele talen.

Til slutt har jeg lyst til å kommen-
tere hele helgen. Det har bare vært

helt fantastisk! Jeg har nå holdt på i
mange år med turneringer for junio-
rene. Jeg har aldr vært med på en tur-
nering som har inneholdt så god stem-
ning blant alle. Varme, smil og inklu-
dering er bare noen stikkord. Må få si-
tere en far fra Dokka: ”Jeg har gått
med ståpels hele helgen, jeg”!

Helgen ble som vanlig avsluttet med
felles møte for alle.

Helt til slutt vil jeg få takke: Roar Bus-
tebakke, Geir Olsen, Jeanette og Eva
Jensen, Bente Høiberg Linda Nilsen
(mora til Simon) og Hege Baklid. 
TUSEN TAKK!

Takk også til Ble Air DK for rigging
og vask av lokaler og ikke minst til
Grua skole for lån av lokaler.

dag var Toves store dag, og  meget
spent var hun. British Pentahlon er
en fin turnering å gjøre seg sin første
utenlandserfaring i da det kun er 20
spillere. Her ble vi tatt godt imot av
både arrangører og spillere. De fleste
kjente hverandre fra før, bortsett fra
svenske Maud Jansson, finske Kirsi
Viinikainen og Tove, var de andre 17
jentene fra England.

Trina Gullliver åpnet med å sette
sine 3 første piler til et 180 score. Da
hørtes et oppgitt sukk fra de nærmes-
te spillerne!

Dartsmessig er nok Tove enig i kon-
klusjonen at hun har spilt bedre. Alli-
kevel skal hun være stolt av sin inn-
sats! Noen kamper vant hun, mot da-
mer som nok fikk seg en overras-
kelse! En dag full av nye inntrykk og
erfaringer, og ikke minst tanken på at
hun spilte mot de mest drevne og
beste spillere. Damer som Trina Gul-
liver og Deta Hedman, og en spiller
som kommer sterkt i England for ti-

den – 18 årige Zoe Jones.Trina Gulli-
ver vant som forventet med 369 p. og
nr.2 ble Zoe Jones 293 p. Ellers er det
verdt å nevne Lorraine Harlams Half
It, som ble på hele 463! Tove lå lenge
an til en 17. plass, men endte til slutt
opp med 131 poeng og 19. plass.

Meget bra jobba Tove, og du skal
være stolt av egen innsats. Viktigste
jobben du gjorde var den erfaringen
du fikk deg!

Søndag 19. juni hadde Robert Han-
sen mer sommerfugler i magen

enn en Bergensmann noensinne har
hatt! Han fikk møte Martin Adams,
Ted Hankey, Dean Winstanley, John
Walton bl. a. Hannu Suoninen, Fin.,
John Westerlund, Sve. og Dirk Hespe-
els og Bruno Raes, Bel. var foruten
Robert de 5 som kom utenfor Eng-
land.

Robert hadde en god dag, og han
skjerpa seg ekstra mot de gode. Bl.a.
tok han leg og klokka rundt fra Ted
Hankey. Dette likte Hankey meget
dårlig, og det blei en del fresing og
knyttneve i veggen av det! Å ta leg i

501-kamp mot Winstanley gjorde seg
også bemerket, noe sistnevnte imid-
lertid tok med et smil!

Dagens topp-plassering for herrer
skulle bli en kamp til siste pil mellom
Adams, Winstanley og Walton. Mar-
tin Adams dro seieren i land med 406
p, 2. plass til Dean Winstanley med
403, og 3. plass til John Walton 400
poeng.

Robert var fornøyd med sin 14.
plass og 304 poeng, og det skal han
jammen være. Som han selv sa, en
dag som føltes som en lang berg- og
dalbanetur, både spille- og følelses-
messig.

Alt i alt en meget positiv opple-
velse for både spillere og lagle-

der. Spillerne gjorde seg gode erfa-
ringer, og lagleder fikk mange inn-
trykk å ta med seg videre både arran-
gementsmessig og tilbake til NDF.

Takk for at jeg fikk tilliten til å
være med, det var en opplevelse for
livet og med et meget hyggelig reise-
følge!
Hege Kristin Baklid, Golden Lion DK

Fortsetter fra side 9
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Det var 14 norske dartspil-
ler som i år tok turen over
til Sverige for å delta på
SWOP, og jammen ble det
en skikkelig morsom helg.
Fredagen startet de som var
kommet med å delta på
”lotta dobbel”. Robin L 
Eidet (WT) fikk en svensk
makker og var den som
kom lengst. Lørdagen stod
for tur å det var stor spen-
ning om hvem skulle møte
hvem i singel, det var jo
tross alt mange av proffene
fra England tilstede.

Av da 14 norske spillere, var det Ro-
bert Hansen, (Langevåg), Robert Wag-
ner, (Arendal), Frank Ulseth (GL) og
Robin L Eide (WT) som kom seg
gjennom den første runden. Vidar Ny-
lund røyk i første runde mot 4 seedede
Paul Jennings (Eng), som også Robert
Hansen (LV)) måtte se seg slått i 2 run-
de. Robin’s først kamp var mot 14 see-
det Joe Murnan, (Eng), men jaggu klar-

te ikke Robin å knuse poeng jakten til
Lakeside for han! Stillingen ble 3-3 og
Robin satte inn ett trykk jeg aldri før
har sett, og vant kampen 4-3 med snitt
på 31.26. Han måtte dessverre gi tapt
3-4 mot Risto Nurmela (Fin). Robert
Wagner seilte gjennom kamp på kamp
til han møtte Englands Gary Robson
da han røyk 3-4 ! men det var en forry-
kende kamp og Robert fikk en 17-32
plassering..

Blant damene var det Tone E. Wag-
ner (Arendal), Nina Veraas, (WT),

og Reidun Bakke (WT) som gjorde en
god jobb. Både Tone og Nina måtte
begge se seg slått i pulje semifinalen.
Som Nina sa: ”ho røyk knepent 4-0
(hahaha)”, men 17-32 plass ble det.
Reidun Bakke tok kamp på kamp, men
puljefinalen ble for hard og hun fikk
en bra 9-16 plass. Utrolig bra spilt av
di alle sammen. 

Senere på kvelden var det duket for
Mix dobbel: Nina fikk Matti Kos-

kenkorva (Fin) som makker og klarte å
rocke inn 180 under kampen, men det
holdt likevel ikke til seier. Piotr og
Marta (GL) gjorde også en kjempe bra
innsats, med god hjelp klarte Martha

det aller mest og endte på en 9-16
plass. Robin og Cathrine, (WT), tok
fatt på sin første mix dobbel kamp
sammen, og slo til kamp etter kamp.
Di endte til slutt med medalje og en
strålende 5-8 plass � 

Søndagen var det dobbel, og de enes-
te som gikk videre fra 1. runde var

Robert Wagner / Allan Norris, (Eng),
Robin Eide / Charlie Guldvig (Sverige)
og Rune V. Iversen med en svenk mak-
ke, hvor di 2 sist nevnte røyk i andre
runde. Hos damene var det Martha
som klarte seg videre med en svensk
makker, men med heller dårlig hjelp,
måtte også Martha takke for seg…

Single ble vunnet av Englands Scott
Waits og Irina Armstrong. Dobbelen
var det vår egen Robert Wagner og
Englands Allan Norris som dro i land!

Tusen takk alle sammen som har
vært med på å gjøre denne helga

til et av høydepunktene mine.� Synes
det var en fin gjeng som representerte
Norsk Darts

Elisabeth Eidet

SWEDISH OPEN 2011

RROOBBEERRTT  WWAAGGNNEERR & ALLAN NORRIS
BEST I DOUBLE!

Cathrine 
Bjørnestøl 

& Robin Eidet 
5. plass i 
Mixdouble
Robin Eidet 
fikk med seg 
31.26 i snitt!
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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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Etter en lang dag var det
klart for semifinalene. Fred-
rikstads lag med Raymond
Olsen / Mikael Lindstrøm
vant den ene kampen over
John Nock, KG / Leif Inge
Oen, GB, og Rune David KG,
/ Derek Henry, TTA vant den
andre over Bjørn Sveum / Per
Ivar Nørstebøen, begge fra
Dokka. Dessverre er alt vi
vet om finalen at det ble Ray-
mond og Mikael som gikk av
med seieren over Derek /
Rune.

dAMEdOUBLE, 8 pAR

Monica Martinsen / Veronica
Kristoffersen, HL, var det
eneste laget som vant sine 3
innledende kamper. Det ble
notert en 86-utgang til Mona
Liom og et 24 pilers leg til Mo-
nica og Veronica. 

Iden første semifinalen fort-
satte Monica / Veronica sin

ferd mot finalen ved å slå
Yvonne Brustad, ODT / Hanne
Karlsen, FR. (ukjent score i se-
miene). Joan Hatlestad, TO /
Eva Jensen FR fortsetter å spil-
le par sammen og kom  til atter
en finale, etter å ha slått Mona
Dyve, ODT / Hege Andersson,
TTA i semien. 

Finalen var sikkert en meget
spennende kamp som gikk til
3-3 før Joan / Eva satte den sis-
te og avgjørende double!

”Potten med noe godt oppi”
vokser og vokser på herresi-
den med 5 aktuelle navn på
listen. Mere spenning blant
damene, hvor både Joan Hat-
lestad og Tove Verket hadde 2
napp hver før Rachna David
dukket opp i år og slo seg til
på listen!

Fortsetter fra side 5


