
Nr. 1/2005

Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund Nr. 2/2017

«Golden Girl»
Ramona 
Mostad Eriksen
Nummer 1
i Polen!

Polish Police MasTers



Nr. 2/20172

NR. 2 JULI 2017

•
UTGIVER:

Norges Dartsforbund
http://www.darts.no

Mailingliste:
NDF-darts-subscribe@darts.no

•
ANNONSEPRISER:

Enhver spørsmål vedrørende 
annonser, 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
Mobil: 98 47 61 07

e-mail:
ajoseph1922@outlook.com

MEDLEMSREGISTERET
Medlemsregisteret:

Monica Dahl Sagmoen
Lønneveien 9 B, 

1053 Oslo
Tlf.: 99 26 60 10

Epost: medlem@darts.no

DEADLINE NESTE NR.:
Turneringer: 
Innen 14 dager 
etter spilling.

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

LEDER
I dag skinner solen, et sjeldent syn over Østlandet i det siste,
og forhåpentlig opplever Darts-folk flest det samme overalt.
Alle trenger sol før kulden setter inn igjen.
Først og fremst må jeg beklage at det har vært mye tull med

PC’en min. Jeg frykter at flere mail herifra ikke har nådd
frem. I tilfelle blir det noen turneringer som mangler en del
opplysninger, de viktigste er Norsk Winmau, Norsk Cricket
og NM Kretslag. Forhåpentlig vil alt rette på seg snart. Jeg må
innrømme at det ikke er PC’ens skyld at den er for smart for
meg.

Det viser seg at mange flere nordmenn spiller i utlandet
enn det vi er klar over. Det er umulig å «passe på» alle. Noen
opplysninger går sikkert tapt – og det er synd. Det hadde vært
flott hvis dere det gjelder kunne gir oss et tips når dere er
hjemme igjen. Vi vet at stjernen vår, Ramona Mostad Eriksen,
vant Police Masters i Polen og fikk flere bra plasseringer i til-
legg. Ramona er en av få norske spillere som har vunnet en
openturnering i Europa.
Hjemme i Norge har det vært avviklet flere openturnering-

er med reportasjer fra både Årdal Open og Badeland Open,
der Anne var på plass. 
Det har vært såpass mye positivt og lovende å høre om juni-

orene våre de siste årene, så det er utrolig trist å oppleve at vi
ikke en gang kan stille med et lag i Europacup 2017 som spil-
les i Sverige. Også at vi har måttet avlyse et juniortreff pga.
for få deltakere. Forhåpentlig vil alle som har anledning til det
bidra til rekrutteringen gjennom f.eks. å «plage» familier med
barn som går på samme skole som deres eget barn, eller noen
man blir tilfeldig kjent med gjennom diverse aktiviteter. Det
er ikke rart at foreldre kan være litt skeptisk til å sende sine
barn på dartsturneringer, før de blir forklart grundig om opp-
legget med vakter både dag og natt. Dvs. at om dagen er alle
opptatt med planlagte aktiviteter og om natten er det vakter.
Til slutt – takk for alle notater, skriv og bilder osv. som vi

har mottatt. Det er ikke så mye stoff som til de siste bladene,
men med PC-problemer er det kanskje ikke så rart. Det stør-
ste savnet er bilder. Arkivet dekker de fleste, men det blir
ikke det samme som nye aktuelle fotoer.
Vi ønsker alle dartsvenner en herlig sommer sammen med

familiene sine. De fleste møtes først igjen i forbindelse med
NM Par / Triplemix og Klubben Open, turneringer som pleier
å være meget populære.
Ha det bra alle sammen, både med og uten darts i hendene.

Vel møtt ved neste korsvei!

Med hilsener fra oss i redaksjonen
RED.

Forsidefotos: 
Christian Johansen

Øverste bilde: Alysa Buryking,
Veron Ingsz, Ann Wilcom, Ramona
M. Eriksen, Stefan Rennoch og 
Ailee de Graf
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Hei!

Da drar det seg mot en velfor-
tjent sommerferie for travle
dartsfolk. For de aller
mest ivrige er det like-
vel mulig å finne gode
sommerturneringer
rundt omkring. Det
har vært et travelt og
hektisk halvår som
nå er lagt bak oss. For-
bundstinget som ble av-
holdt i april ble et godt
møte hvor sakene ble godt
debattert. Naturlig ble det gitt mye
oppmerksomhet rundt plassering og
form rundt Norgescupene neste år.
Vi i styret mener i alle fall at det ble
fattet et godt og nødvendig vedtak
rundt dette. Neste år vil alle Norges-
cupene samt NM Lag/singel og NM
kretslag/Winmau gå i nærheten av
Gardermoen. Styret har godtatt og
signert en avtale med Olavsgården
Hotel for disse turneringene i 2018.
Så for vi håpe at dette faller i smak
rundt omkring i klubber og kretser.
Tanken er at det skal være lettere til-
gjengelig for flest mulig å reise til
disse turneringene. Vi mener også
det er positivt at vi reduserer NC-hel-
gene fra 6 til 3.  Styret vil selv stå for
arrangeringen av den første NC-helga
i februar. Som et resultat av dette
vedtaket vil det også gi muligheter

for klubbene å arrangere flere turne-
ringer de helgene som det ellers ville

ha gått en NC-turnering.
Etter forbundstinget har
Marianne Halvorsen, Lar-
vik DC bestemt seg for
å gå ut av vervet som
sekretær i NDF. Som
konstituert sekretær
har styret valgt å er-
statte Marianne med
Stein Helling, Strømsø
DC. Vi sier hjertelig

takk for jobben til Marian-
ne og ønsker Stein lykke til

med vervet videre.
Heldigvis ligger det mange turne-

ringer fremfor oss i det kommende
halvåret. Høsten blir spennende med
både NM dobbel/mix og selvfølgelig
landslaget sin tur til Japan. Vi har
dyktige spillere i begge klasser og vi
ser frem med forventning til landsla-
gets reise. 
Rachna David deltok nylig i British

Pentathlon. Hun oppnådde et supert
resultat med en fremragende 4.plass.
Gratulerer med en flott innsats!
Ønsker med dette å sende en hjer-

telig sommerhilsen til alle dartfolk og
deres familier. Nyt sola og ferien så
møtes vi til ny dyst når høstmørket
senker seg.

Frode

Presidenten har ordetSTYRET
President:
Frode Røstad
Frydenlund
9050 Storsteinnes
Mobil: 47 82 74 08
forde@darts.no

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

Sekretær
Stein Håvard Helling
Nedre Storgate 60
3012 Drammen
Mob: 91 84 18 35
stein@darts.no

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

Styremedlem:
Ronny Kasin
Dronningensgate 40C
4608 Kristiansand S
Mobil: 41 37 41 31
ronny@darts.no

VARAMEDLEM:
Helge Talstad Koppang
Ranesvegen 38
6456 Skåla
mobil: 93 08 61 20
helge@darts.no

Sende mail til hele styret:
styret@darts.no

Vis hensyn for 
hverandre!

Husk 
«FAIR PLAY»!

Vi trenger flere
juniorspllere! 
Tar du utfordringen 
– møt opp på neste
juniorhelg
Fra venstre: Viljar Storihle, Fredrik Sørum,
Ole Christian Handelsby og Simon Ekeberg.



Nr. 2/20174

Winmau, Cricket & NM Kretslag 2017

Kristiansand påtok seg 
arrangørjobben for årets
Norsk Winmau, Norsk Cric-
ket og NM Kretslag. En kre-
vende og spennende helg for
både spillerne og vertskap.
59 / 57 herrer og 18 damer
deltok i Winmau & Cricket
og 12 lag slet om NM Krets-
lag topp plassering. Det er
slutt med årene der ODT
vant hvert eneste år! Det er
blitt mere spennende da
flere lag teoretisk kan
vinne!

Tekst /Foto: Anne Hoff

NORSK WINMAU, HERRER, 
59 DELTAGERE

Det var en formidabel gjeng «gutter»
som møtt opp for å prøve lykken i årets
Winmau, inkl. billett til England som
gevinst. Mye meget bra spill. Henrik
var heltent fra starten av og fortjener
sine to seiere. Det har skjedd tidligere
samme spiller har vunnet både Win-
mau og Cricket, men ikke mange gang-
er. Trengs kolossal konsentrasjonsevner
å vinne to så forskjellige dartsferdighe-
ter etter hverandre. Følgene herrer tap-
te kvartfinalen: Robert Hansen, LV, tap-
te for Henrik Halsvik, PLz, Mikael
Lindstrøm , ØS, tapte for Andreas Rok-
stad, SMØ; Vegar Elvevoll, K:H, for
Kenneth Svardal, SC, og siste kvartfina-
len vant Geir Alvheim, LV, over Frank
Ulseth, SC. Semifinalene mellom Hen-
rik og Kenneth og Andreas og Geir var
sikkert gode kamper. Det hadde vært
artig med flere detaljer om kampene. Fi-
nalen mellom Henrik og Andreas var
sikkert verdt å oppleve også. 2 dartsspil-
lere som ikke gir seg så lett! Junioren
Håkon Helling, GL, havnet på 9. plass
etter å ha vært overrumplet av Henrik i
8. delsfinalen. 

Dagens Raskeste leg: Mikael Lindstrøm,
Kent Sivertsen, Ronny Kasin, Stian Lyng-
felt og Andreas Rokstad: 13 pil
Dagens høyeste utgang: Børre Borgan:
141p.

NORSK WINMAU, DAMER, 
18 DELTAGERE

Bra deltakelse med 18 damer, herav
spilte 16 i Norsk Winmau med store
ambisjoner! Men ikke alle kan vinne
dessverre! Vinneren og runner-up får
utdelt billett til British Winmau i til-
legg og senere i år får de spille i Eng-
land. Klart at alle vil  bli med på det!
16 ivrige damer møtte opp på lørdag
morgen. Som hos herrene finnes det
ingen detaljer fra kampene. Følgende
spillere ble slått ut i kvartfinalen: Ma-
rianne Bjørkmann, Strand tapte for
Ramona; Karin Mikalsen, K.H, tapte
for  Jorunn Næss Ekren, KO; Heidi
Berdal var uheldig mot Monica Mar-
tinsen og Cynthia  Munezero satt en
stop for Lisbeth Hauen, X’n i siste
kvartfinalen. Hun fortsatte til semifi-
nalen hvor Jorunn var for god og Mo-

nica måtte nøye seg med delt 3.plass.
Likedan havnet Monica på 3. plass et-
ter tap for Ramona som stod øverst på
listen! 

NORSK CRICKET, HERRER 57 

Atter en gang denne helgen finner
Henrik sin vei til finalen. Denne gang-
en med Håkon Helling på 2. plass.
Sterkt gjort av Håkon som slo Robert
Hansen i semifinalen. Stian Lyngfelt
tapte den andre semien for Henrik.
(dessverre ingen detaljer) Vi vet at
Henrik Halsvik, Håkon Helling, Stian
Lyngfeldt, Nid. og Robert Hansen vant
i kvartfinalen over hhv Atle Berger
ØS;  Geir Alvheim, PS; Vegar Elvevoll,
KH og Odd Jacobsen, PS. Det var sik-

RAMONA MOSTAD ERIKSEN & HENRIK HALSVIK   
VANT BÅDE WINMAU & CRICKET!
MØRE & ROMSDAL STERKESTE KRETSLAG
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kert flere bra kamper for tilstedevæ-
rende å hygge seg med.

NORSK CRICKET, DAMER 
18 DELTAGERE

Hos damene skjedde det samme som
hos herrene tidligere den dagen. Ra-
mona tok sin andre seier da hun vant
Cricket! I likhet med Ramona, spilte
Jorunn Næss Ekren, K.O til to finaler
og fikk 2 x 2. plasser bak Ramona! Vi-
beke Solvik, VIC, tapte semifinalen for
Ramona og Jorunn slo Erika Hansen,
LV, i den andre semien. 
Kvartfinalene gikk slik: Cynthia Mu-

nezero PS, tapte for Ramona; Iselin

Hauen, X’n tapte for Jorunn; Karin
Mikalsen, Kellys Helter og Kristin As-
pen, SK, tapte siste kvartene for Erika
og Vibeke. Atter en gang en del meget
godt spill.

MØRE & ROMSDAL BESTE LAG
SPILLERE I 2017!

For å kunne fortelle noe om lagspill er
det ett «must» å kunne referere til de
fortløpende resultatene etter hver
kamp. Her finnes alt, men dessverre
denne gangen har vi dem ikke på hånd.
Men én ting som mann merket  øyeblik-
kelig, er at Oslo / Østlandet 1 vikke var
på sin «vanlig» plass øverst på resultat-

listene. Men tar man en titt på laget til
Møre & Romsdal er det ikke rart! Nes-
ten kun stjerner! Ramona Mostad Erik-
sen og Kent Sivertsen, bare for å nevne
to! Det var M & R som slo Oslo i semifi-
nal. Sikkert en spennende kamp! Agder
1 vant sin semifinale over Rogaland før
de møtte M & R i finalen. Dessverre vet
vi ikke annet enn at M & R var sterkest
og figurerte øverst på listen til slutt!
Gratulerer!
Men det var ikke kun disse lagene

som spilte bra, noe som er helt klart si-
den det var Østfold Ståls Atle Berger
som sikret seg både Høyeste utgang på
161p & Raskeste leg på 12 piler. Me-
get, meget bra!

MØRE OG ROMSDAL DC

ROGALAND DC

AGDER DC

oslo / østlandet
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ÅRDAL OPEN

KENT SIVERTSEN & JORUNN NÆSS EKREN

ÅRETS BESTE
Som så mange ganger tidli-
gere steg vi inn på bussen og
gledet oss til både den 5-ti-
mers turen oppover Valdres
med det flotte fjellpartiet til
slutt, og til å treffe gamle
venner både fra Årdal og til-
reisende som skulle prøve
sin lykke i årets Årdal
Open. Det var 67 deltagere
denne gangen og Årdal DK
begynner å lure på hvorfor
tallene minker etter mange
år med stabilt 90 – 100 del-
takere. Klubber som Smøla,
Namsos, Bergen er selvsagt
fortsatt fast inventar, og det
er som å komme hjem hvor
alle kjenner alle. En klubb
som ingen vil glemme er
Larvik DC. Trofast dukker
de opp hvert år, ikke bare
for å spille darts, men pri-
mært for å gjør det hyggelig
for alle oss andre med sang
og dans og eget band med
solister. Ellers varierer del-
takere noe hvert år. Det fin-
nes bestandig noen nye som
vil være med på denne mye
omtalte turneringen. Også i
år var det kjempegøy som
vanlig, med et godt utvalg
av bra spill å følge med på.

Tekst: Anne Hoff
Foto: Anita & Anne Hoff

Fredag kveld kl. 21 åpnet dørene for 

helgens første sammenkomst – Vel-
komstcupen. Flere enn 50 stk. dukket
opp og til slutt ble det Jarl Yngve
Skomsøy / Kjetil Skjærvik, Smøla /
Namsos, som vant i finalen over Ole
H. Lømo / Bjørnar Johansen, Larvik /
Sandefjord. Tapende semifinalistene

var Tommy Klementsen / Kent Sivert-
sen, Kong Oscar/ Smøla og Magne
Arild Aalen / Arild Sæbø, Årdal. En fin
start på helgen, avslappet og med tid
til å slå av en prat med gamle og nye
darts venner.

HERRESINGLE, 46 DELTAGERE

På lørdag var det helgens største utfor-
dring som skulle avvikles. Alle hadde
en ting til felles – «La oss komme i
gang!».
Det var mye bra spill hele dagen, og

ved å se på puljearkene fant man føl-
gende godbiter. Kent Sivertsen vant sin
pulje 15-0 der han bl.a. kastet en 116
utgang. Jarl Yngve Skomsøy vant pul-
jen sin 12-0 med et 14.pilers leg. Ken-
neth Bråteng spilte også jevnt bra hele
helgen og oppnådde 12-2 i legdifferan-
se etter puljespillet. Det ble også no-
tert en 154-utgang på Asbjørn Agledal.
Følgende fire herrer; Asbjørn Agle-

Gang på gang viser det seg at
Kenneth nesten er umulig å
slå for tida! Flott innsats!

Jorunns «come-back» til darts 
er blitt en kjempesuksess! 
Flott gjort Jorunn!
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Han hjelper og tar vare på andre under År-
dal Open på en måte som vi bare er nødt til
å beundre og premiere. Bare det at han slo
en kar i første cupkamp og etterpå syntes
synd på ham. «Skulle ønske at jeg hadde
tapt!» sa Magne. Det er ikke mange som
sier. Magne er en kar du bare er nødt til å
like.

ROY

80 ÅRS FEIRING I ÅRDAL

Roy inviterte meg til å feire min 80-års dag
sammen med Årdal DC. At en ung man ved
navn Magne Nordgulen skulle være min ka-
valer denne kvelden, kom imidlertid som
en hyggelig overraskelse. Denne unge man-
nen, ble jeg kjent med som juniorspsiller for
noen år tilbake. Det ble en hyggelig kveld.

90 ÅR I ÅRDAL

Ny feiring. Jeg var så heldig å få bo hos Roy
Jeg holdt på å pynte meg til banketten da

Roy ropte «Skynd deg Anne. Bilen er kom-
met». «Drosje» tenkte jeg og tok det med ro.
Men overraskelsen var stor da jeg ble

møtt av en flott ung mann, også pyntet til
fest, med en rød rose og en flaske champag-
ne. Min gode venn Magne Nordgulen. Bare
Magne ville finne på noe sånt.
Enda flere overraskelser og mer spen-

ning. Parkert bak Magne sto en rød Cou-
gar – hvite lærseter og en sjåfør. Vi «zoo-
met» flere ganger opp og ned hovedgata i
Årdal. 
Hele kvelden var bare moro og jeg hygget

meg fra start til slutt. Så heldig jeg var.

95 ÅR I ÅRDAL

5 år senere, 2017, og mine 95 år skulle også
feires sammen med mine venner i Årdal +

mange flere.
Igjen hadde Årdal DK, med Magne i spis-

sen, ordnet med en minnerik feiring for
meg. Roy trengte ikke denne gangen å vars-
le om at bilen var kommet. Det banket på
døra og der stod Magne i år som for fem år
siden, festkledd og med rose og champagne.
Ja, en bil med sjåfør ventet oss også denne
gangen. En Chevrolet Confederate 1932
modell. 
Istedenfor hovedgaten kjørte vi denne gang-
en en tur i boligstrøket med mange fine og
velstelte gamle hus. En stor takk til Richard
Ødegård som tok seg tid til å kjøre oss.

Hele kvelden var «tipp-topp» med god
mat, drikke. En oppvartning jeg sent vil
glemme. 

Og så prikken over ien – en dans. Etter å ha
overtalt Magne, med løfte om at jeg ikke
skulle falle, fikk vi oss en svingom. Det ble
Magnes oppgave å måtte passe på at jeg
holdt meg på beina. Det gikk bra, heldigvis!
Takk for dansen, Magne!

Det finnes ikke ord nok for å kunne takke
Årdal, DK og Magne selvsagt, for enda en
uforglemmelig opplevelse. 
Anita, min datter, og jeg takker også Roy

og familien for gjestfriheten i alle årene jeg
er hatt den glede å vaære tilstede under År-
dal Open. Atter en gang kunne vi sitte ute
og skravle til langt på natten, omringet av
de nydelige fjellene omkring

TAKK FOR OSS! HUSK VI BOR I OSLO
HVIS DERE ER PÅ BYTUR!

ANNE

BESTEMANNSPRIS 2017
«Magne Nordgulen fikk Bestemannspris 2017 for sitt engasjement for å hjelpe andre.

dal, ÅR, Bjørnar Johan-
sen SFj, Robert Hansen
LV og Jarl Yngve Skoms-
øy, SM, tapte kvartfina-
lene for hhv. Kent Sivert-
sen, SM; og Andre Ler-
vik, SM; Ståle Johansen,
SM og Kenneth Bråteng,
NAM.

Semifinalen mellom
Kent og Ståle var en

underholdende kamp
med en del godt spill.
Ståle slet mot «Kick Ass»,
og kampen sluttet 4-2 i
Kents favør. Ståles to leg
var på 20 og 29 piler og
pilsnittet var 19,63. Kent
var i slag og skulle
vinne, og da er han van-
skelig å slå. Sluttscoren
ble altså 4-2 i Kents fa-
vør, og hans leg var på
25, 23, 14, 18 piler med
pilsnitt på 21,20. Den
andre semifinalen ble et
spennende oppgjør
mellom Kenneth og An-
dré. Etter 5 leg ledet
Kenneth 3-2. Dette ville
ikke André finne seg
ikke i, han tenkte en
stund før han kastet nes-
te pil og sikret seg de sis-
te to legene han trengte
for å avansere til finalen.
Hans leg var på 29, 21,
21 og 24 piler.  

Det var ingen overras-
kelse å finne Kent i

herrefinalen, og mot-
stander var André Ler-
vik også fra Smøla DK.
Kent spilte en sikker
kamp som gikk i hans fa-
vør fra start til slutt. Han
tapte kun ett leg, og
brukte 20, 18, 18, 25 og
22 piler med pilsnitt på
24,02. André var i hæ-
lene på Kent i noen leg
men ikke nok til å være
en alvorlig trussel. Da
Kent ledet 3-0 gjorde An-
dré ett tappert forsøk på
å komme inn i kampen
da han vant fjerde leg på
19 piler, men Kent sikret
seg raskt de siste to lege-
me og en 5-1 seier. Kent
spilte jevnt og godt hele
helgen og fortjente seie-
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ren til slutt. Kent, du imponerer.

DAMESINGLE, 
14 DELTAGERE

Samme spenning og forventninger fan-
tes også hos damene før starten av hel-
gens hovedoppgjør. Marianne Halvor-
sen og Hilde Lyche Knive, begge Lar-
vik, Mary Ann Fjellås, HAD og Mona
Liom, Dokka, tapte kvartfinalene for
hhv. Jorunn Ekren, KO, Erika Hansen,
LV, Reidun Bakke, KO og Heidi Berdal,
Nid.
Heidi møtte Erika i den ene semien

og Erika sikret seg raskt et 2-legs for-
sprang. Det oppsto noe «double-trou-
ble» hos begge to, men da scoren ble 2-
2 slo Erika til og sikret seg siste leg og
seieren med leg på 29, 23 og 28 piler
og utganger på 16, 70 og 38. Damene
fra Kong Oscar møtes i den andre se-
mien, og det var Reidun som tok fø-
ringen med en 2-1 ledelse, men Jorunn
smelte så til med to leg og 3-2 seier.
Reidun hadde null problemer med
sine utganger i første og andre leg,
men klønet til med 4 i rest i det avgjø-
rende leget. Jorunns leg var på 2 x 24
og 47 mot Reiduns 31 og 29. Kampens
høyeste utgang på 60 var Jorunns i al-
ler siste leg. Pilsnitt for Jorunn var 16,
16.

Jorunn gikk til finalen tydelig fast be-stemt – «Dette SKAL jeg klare!», og
det gjorde hun med glans. Erika mistet
grepet, hun kastet ett bra leg på 23 pi-
ler med 50 utgang men da var det
slutt. Hun spilte middels bra men ikke
bra nok til å slå Jorunn som gikk av
med en 4-1 seier. Jorunns leg var på
22, 32, 35 og 33 piler. Pilsnitt for Jo-
runn var 16,31 og for Erika 15,11. Jo-
runn Ekren ble dermed ener i Årdal
Open 2017. Godt gjort!

HERREPAR, 20 PAR

20 par med ivrige sjeler samlet seg til
start på søndag morgen. Dette var da-
gen da Årdal Opens doubleturnering
skulle avvikles, og det var forventet
flere meget spennende kamper. Dagen
svant fort mot ettermiddagen og
mange hadde laaange hjemreiser foran
seg. Spenningen økte etter hvert som
klokka gikk. Vi hopper helt fram til se-
mifinalene og de 4 siste parene. Kent
Sivertsen / Jarl Yngve Skomsøy hadde
spilt slik som forventet hele dagen,
dvs. BRA! Mor og sønn fra Dokka,
Mona og Thomas Liom stod og ventet

spent for å begynne på semifinalen
mot disse gutta. Det ble ingen nåde
fra Smøla som vant 3 leg på rap-
pen, 2 x 20 og 1 x 17 piler med 100
utgang i siste leg. Den andre semi-
finalen gikk mellom Odd-Leif
Naustdal / Henrik Ettrup, Årdal /
Bergen og Per-Jan Fagermo / Ken-
neth Bråteng, Namsos. Henrik er
en ung spiller, 17 år gammel, fra
Bergen som imponerte sin makker
og stod for utgangen i leget som pa-
ret vant. Sluttresultat ble 3-1 til Per
Jan / Kenneth.

Da var det en kamp som gjen-
stod – parfinalen mellom

Namsos’ Per Jan Fagermo / Ken-
neth Bråteng og Smølas Kent Si-
vertsen / Jarl Yngve Skomsøy. Her
var det liten tvil fra starten av om
hvem som var favoritten. Et flott
forsøk av Per Jan og Kenneth, men
Smøla var urokkelig. De vant samt-
lige fire leg på 17, 17, 24 og 21 piler
med utganger på 65, 10, 5 og 40 og
pilsnitt på 25,71. Namsos oppnåd-
de pilsnitt på 18,93.  

DAMEPAR, 6 PAR

Overalt er det tynt med damepar for
tiden, slik sett var seks par slettes ikke
så ille. Semifinalistene Hilde Knive /
Marianne Halvorsen, Larvik, slo Sara
Stenhjem / Eli Skoglund, Smøla/Lar-
vik, i kvartfinalen. Likedan gikk det
med Lise Lotte Olufsen / Anita Hoff,
Årdal / King George, som slo ut Linda
Ørbeck / Marit Høiberg, Larvik. Semi-
finalen mellom Mary Ann Fjellås /

Heidi Berdal, Hadeland
/ Nidaros, og Anita / Li-
selotte ble avviklet rast
med 3-0 til Mary Ann /
Heidi som fortsatte til fi-
nalen hvor Erika Han-
sen / Reidun Bakke ven-
tet dem. Sistnevnte vant
semien mot Hilde / Ma-
rianne, 3-1, og leg på 32,
38, 32. Finalen var ikke
den aller beste, men
ganske underholdende
likevel med uvanlige
lange leg. Sluttscore ble
4-2 til Erika / Reidunn
med leg på 31, 44, 58,
43.

Og så var Årdal Open 2017 over og
alle som var med reiste hjem for-

nøyde med atter en vellykket Årdaltur. 

Takk til alle som var med på kjøkkenet
og passet godt på oss andre. Det var
ikke lett å være nye i jobben, og vi var
alle bortskjemte fra tidligere. Det gikk
meget bra!
Takk for denne gangen!

Runners-up Andre Lervig fra Smøla & Erika Hansen fra
Langevåg. Begge to ute på «glatt is» og fikk ikke sjans
mot Kenneth og Jorunn!

Kent Sivertsen og Jarl Yngve Skogsøy, begge
Smøla Dartsklubb.

Reidun Bakke og Erica Hansen, Langevåg DC.



9Nr. 2/2017

Smøla DC erobret 1. og
2. plassene takket være
KENT SIVERTSEN &
ANDREAS ROKSTAD

RAMONA MOSTAD
ERIKSEN beste dame!
Det er trist at redaksjonen ikke har fått
så mye som et «pip» fra arrangørene av
NC-3. Vi har sikkert gått glipp av flere
personlige bragder, f.eks. pilsnitt,
kampresultater, om finale ble vunnet
5-0 eller 5-4 med fullt av spenning osv.
Det var en meget trivelig dartshelg
ifølge deltakerne som vi har snakket
med i etterkant, og det ble sikkert spilt
en kveldscup på fredag også uten at vi
har fått vite noe om hvordan det gikk.
I alt 27 herrer og åtte damer fant veien
til Langevåg og spennende darts denne
helgen.

HERRER SINGLE

Etter at frokost var ferdig, vandret 27
spente herrer til åkkien og start for da-
gens turnering. Som nevnt, kjenner vi
ikke til om det var mange personlige
bragder underveis. I finalen var det
Kent Sivertsen, Smøla, som slo klubb-
kamerat Andreas Rokstad. Semifina-
lene vant Kent og Andreas over hhv.
Geir Alvheim, Public Sotra, og Håkon
Bjørge Helling, Golden Lion. Alle er
sikkert klar over at Håkon var Junior -
norgesmester 2016. Følgene herrer ble
eliminert i kvartfinalen: Frode Ulvera-
ker, som tapte for Kent, Stian Lyngfelt
tapte for Andreas, Henrik Halsvik tap-
te for Geir og Stig Erik Hjellestad tapte
for Håkon. 

Raskeste leg: 
Robert Hansen, Langevåg: 10 piler
Høye utgang: 
Kjetil Eikesdal, Kong Oscar: 125 poeng

DAMER SINGLE

Spenningen blomstret også blant de
åtte påmeldte damene. Som hos her-
rene, har vi heller ikke her noen detal-
jer fra spillingen. Av de åtte damene,
var det seks fra Langevåg, dvs. kun to
tilreisende, nemlig Iselin Hauen, X’n,
og  Elin Aasestrand Eikesdal, Kong Os-
car. De to øverste på listen til slutt ble
Ramona Mostad Eriksen som vant
med Iselin på 2. plass. Det er heller
ikke lenge siden Iselin var juniornor-
gesmester, så det er godt å oppleve at
årene som junior på ingen måte har
vært nytteløse. Det finnes etter hvert
mange seniorspillere som startet sin
karriere som junior. Ramona slo Erika
Hansen i semifinalen, og Iselin slo en
annen Langevågspiller, Lena Hansen, i
semien 

Raskeste leg: Ikke notert.
Høyeste utgang: Anne Live Brathaug:
149 poeng

HERRER PAR

11 herrepar stilte opp på søndag mor-
gen til helgens double. Til slutt ble det
Robert Hansen / Frode Ulveraker som
gikk til topps etter en finale mot Hen-
rik Halsvik / Håkon Helling. Stig Terje
Amundsen / Frode Johansen, Nidaros,
tapte semifinalen for Robert / Frode og
Kjetil Kårstad / John Erik Hembre,
også Nidaros, tapte for Henrik / Hå-
kon.

Raskeste leg: 
Henrik Halsvik/Håkon Helling: 14 piler
Høyeste utgang: 
Henrik Halsvik: 130 poeng. 

DAMER PAR

Dobbel med kun 3 par ble spilt som
alle mot alle med påfølgende semifina-
le og finale. Det var fem Langevåg da-
mer av totalt seks spillere. Kun Iselin
Hauen kom utenfra, men tok likevel
seieren til slutt sammen med Ramona
Mostad Eriksen. Det tar kanskje litt tid
å venne seg til den nye klubben til Ra-
mona. Erika Hansen / Lena Hansen
tapte finalen for Ramona / Iselin, mens
tredjeplassen gikk til Åse Olin Røsse-
voll / Anne Live Brathaug. Det rappor-
teres om mye moro til tross for få spil-
lere.

Det ser ut til at Langevågs damelag
kommer til å bli en farlig motstander i
fremtiden.

NC-3
Langevåg

22.-23.
april 2017

tekst: Anne
Hoff. bilder: arkiv.

RAMONA MOSTAD ERIKSEN

God 
sommer!
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RONNY
The golden boy

RAMONA
The golden girl

De alle fleste var fremme, og så var ti-
den inne for å melde seg på til Kveld-
scupen. I løpet av kort tid var 22 par i
stand til å starte helgens første møte.
Mye bra spill og mye moro! Allerede
her skulle Ramona Mostad Eriksen
«varsle» at hun hadde alvorlige planer
for helgen! Hun fikk en glimrende
trekt partner i Kenneth Bråteng, K.G.
Han var veldig nervøs i starten! Etter
at han sluttet å være det, kunne ingen
stoppe dem og de vant finalen mot
Knut Sæbø / Birgitte Juler. Knut / Bir-
gitte havnet på delt 3. plass i lag med
Tanje Oseth / «Reka» Tollerud. En god
start til helgen!

SINGLE HERRER 

Lørdag morgen, frokost er unnagjort
og alle er på plass for å prøve sin lykke
i årets Badeland Open.
Det store spørsmålet var: «Vinner

Ronny Kasin i år også»? Rune Ander-
sen, T.T.A spilte jevn, gode darts hele
dagen. Rolig og målbevisst! Det fantes
også andre mulige kandidater, f.eks
Henrik Halsvik, Jacques Langston
Kvartfinalene tapte Kenneth Brå-

teng, KG, 1-3 for Rune Andersson,
TTA; Terje Oseth, LH,0-3 for Henrik
Halsvik, PLz;
Tore Langård 0-3 for Lasse Isachson,

og til slutt tapte Landslagskaptein Jac-
ques Langston 2-3 for Ronny Kasin.
Og så videre til semifinalen som

gikk mellom Rune Andersson og Hen-
rik Halsvik som Rune vant 3-2. En
spennende kamp da spillerne tok
hvert sitt leg inntil score var 2-2. Det
ble Rune som forsynte seg med det sis-
te avgjørende leg og plass i finalen mot
Ronny. Pilsnitt for Henrik 22.39 og
Ronny 22.10. Henrik leg på 2 x18 /
Rune 28,32, 22. H.utg: Henrik 95p. 
Semifinalen mellom Ronny og Lasse

Isaksen ble raskt avgjort av Ronny
som slo Lasse 3-0 og var dermed klar
til å møte Rune i finalen. Ronny hadde
leg på 27, 20, 26, 22, i kampen mot
Lasse og p.snitt på 20.05.

Finalen mellom Ronny og Runar An-
dersson var spennende å følge med

på. Allikevel er det ikke sikkert at alle vet
hvor farlig Runar kan være! Han kan ris-
te på seg, «skifte gir» og slå de fleste! Det
virket som om Ronny er uslåelig med en
gang han kommer til Badeland! En artig
kamp som sluttet 4-2 i Ronnys favør.
Hans leg var på 27,20,26,22 piler med
snitt på 20.05. Runes leg var på 22, 26 pi-
ler og p.snitt 18.21. Raskeste leg på 22 pi-
ler kastet begge to!

DAMER SINGLE

Her var det mye spenning i vente med
såpass mange påmeldte. Favorittene

Badeland Open 2017

Det er fredag og snart er vi og mange andre på
veien til Raufoss og Badeland Open. Like spen-
nende og artig hvert år. I år er det 20 år siden Ter-
je Oseth og Roar Bustebakke inviterte til Bade-
land Open for alle første gang. I år var det mange
deltakere, inklusiv 16 damer! Nesten som i «gam-
le dager» da 20 damer på okkien var vanlig. Det

er vanskelig å skrive videre p.g.a at vi er klar over
at denne gangen har Badeland Open fått «dårlig
servise». D.v.s. på grunnen av sommerferie var
turneringen litt sent, pluss tekniske problemer i
redaksjonen som ikke slipper taket og det er ikke
nok tid til å rette opp. «Det skal noe drastisk til
før neste blad, det lover jeg» skriver Anne.

Ingen bedre enn Ronny på
Badeland. Imponerende!

Hva mer kan
man si? Ramo-
na vinner alt
hun er med på.
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var så klart Iselin og Ramona, men
Birgitte Juler er kommet for å bli og er
blitt ett faremoment for enhver.

Slik gikk kvartfinalene:
Joan Hatlestad tapt 1-3 for Iselin.
Mona Liom 0-3 for Birgitte og Inita
Bite 0-3 for Tove.

Birgitte havnet på delt 3. plass etter
å ha tapt 1-3 for Iselin i semifina-

len. På Den andre siden Hege Verket,
også en dame som alltid må regnes
med. Hun prøvde lykken mot Ramo-
na. Det ble Ramona som gikk av med
en klar 3-0 seier.

Og så var det finalen, en skikkelig
spennende opplevelse! Iselin mot

Ramona! Iselin holdt seg rolig og fulg-
te Ramona helt til døra! Kampen endte 
4-3 til Ramona. Flott spill fra begge to!

Både Ramona og Iselin må gratuleres
med en utrolig «godt spilt helg»!!
Hyggelig å se hvordan dere hygget

dere samme når dere ikke kjempet
mot hverandre på skiven!

Mye bra spill blant damene!

PAR HERRER

Etter å ha fulgt med på flere av kam-

pene kan det godt sies at det var mye
spenning, og alle VILLE vinne! Der-
med ble det mye bra kasting!
Detaljene om kampene vi har er se-

miene og finalen. Tre flotte kamper.
Semifinalen mellom Rune og Henrik

var en «negl-bite»! Spillerne tok hvert
sitt leg inntil scoret var 2-2!
Ikke nok med det, begge hadde 20 i

rest. Rune «to throw first» og han tok
ingen sjanser!
Første pil �D.10! Han hadde 22.10 i

pilsnitt / leg på 28, 23, 22 piler. Henrik
22.39 i snitt / leg på 18,18,20
I den andre semien vet vi at Ronny
vant / ikke detaljer. 

Og så finalen. I korthet best av 7
leg.

Rune Andersson mot Ronny Kasin! .
Spenningen var høy da Ronny ledet 3-
2! I siste leg stod Rune med Rest på
160 / Rune 141. Så kastet Ronny 140 /
20 i rest. Rune kastet 57 / 25 i rest!
Men Ronny SKULLE ta sitt 3. napp i

en verdigfull pokal med 12 000 «godbi-
ter» oppi! Første pil D.10!
Vi gratulerer Ronny med seieren,

men også Rune for utrolig godt spill.
Ingenting var avgjort før siste pilen

var kastet.
Mange spilte så godt at det er van-

skelig å følge med.
Alle gleder seg allerede til neste års

Badeland Open.

PAR DAMER

Damenes sist utfordring er i gang,
noen med store forventninger! Det
hadde vært utrolig gøy å kunne vippe
våre flinke unge damer av stolen De
hadde vunnet alt som var til nå! Til se-
mifinalen med forhåpninger! De unge
damene skulle nemlig treffe ett par
som for noen år tilbake sjelden tapte
en parkamp! Eva Jensen & Joan Hatle-
stad. Her fikk Eva og Joan plukke kun
ett leg fra dagens stjerner! Ett bra for-
søk! I den andre semien var Birgitte
Juler / Monica Martinsen suverene med
3-0 score over K. Fosslund / M.L.Bro-
din. til tross for bra spill av Birgitte /
Monica ble det 2-4 tap i finalen. Roma-
na og Iselin skjønte at her måtte de pas-
se seg! Bra innsats!

Og slik sluttet atter en kjempefin
helg i Raufoss». Været var ikke

HELT ubeklagelig – bare nesten! Det
regnet voldsom ett par ganger – men
kun noen minutter! God del sol og der-
med satt mange ute og hygget seg.
Alle vil sikkert være med for å takke

så mye for oss. Vi ønsker dere tre
«Wonder Boys» lykke til med de neste
20-år!
BADELAND OPEN også på side 16

Badeland Open 2017

PAR:
Oppe: Vinnere.
Nederst: Runners up.
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Lillehammer Dart Club har igjen
vært på klubbtur og jeg var så hel-
dig å få bli med denne fine gjengen
for andre gang. De som var med
fra Lillehammer var Bjørn, Terje,
Tanja, Roar, Kai «smurfen», Arne,
Jacques og Stig Jarle. I tillegg var
Jeg, Ramona og «chicken» Håkon
også med på lasset.

Tekst: Christian «Josse»
Johansen

Sist vi var i Police hadde reiseleder
Bjørn informert meg om at vi skulle
reise til Berlin og ta taxi over grensa til
Stettin(Szczecin). Ingen sa at dette bare
gjaldt til Polen, så jeg hadde litt dårlig
tid når jeg fant ut at de andre bare
skulle til flyplassen i Stettin. I år var
det Jacques som bestilte billett først så
når han da tok en «Josse» blei det i år
til at alle unntatt Stig Jarle reiste via
Berlin begge veier. Stig Jarle skulle
ordne transport videre fra Berlin Schö-
nefeld flyplass så da skulle jo dette gå
glatt. Det viste seg snart at vi hadde
kjøpt billetter på en minibuss som selv-
følgelig ikke kunne stoppe noe sted, så
proviant og tissepauser var ikke-eksiste-
rende. De skal ha for at bussen hadde
veldig gode seter og god plass.
Leiligheta vi hadde leid var dessver-

re ikke den samme vi hadde det første
året jeg var med, men like stor og fin
denne gangen. Minuset var at den an-
dre hadde to bad og denne bare ett, så
med 11 personer blei det litt venting
kan man si. Leiligheta var i samme
område som sist så de fleste fant fort
frem dit de skulle. Ikke alle fant veien
hjem igjen men det er sånn det pleier å
være på disse turene.

Så over til darten. Vi skulle igjen
spille på Hotel Dobosz i Police. Det

er en 20-minutters tur i drosje så ikke
lange biten fra Stettin.  Fredag var det
warm-up dobbel der jeg skulle spille
med Håkon.
Jacques skulle spille med Stig Jarle.

Bjørn med vår danske venn Morten
Paulsen, og Kai og Terje skulle også spil-
le sammen. Merk at det står skulle. Ra-
mona skulle spille med Shereen Downs
fra England. Ramona og Shereen møtte
to Tyske landslagspillere i første kamp
og tapte. De spilte seg helt til finalen der

de tapte for to polske jenter. Ramona
skulle få en aldri så liten revansj mot dis-
se jentene men det kommer vi tilbake til.
De fleste parene røk ganske tidlig,

men Bjørn, Morten, jeg og Håkon
holdt litt lenger. Kai og Terje kom seg
ikke til startstreken. Jeg tror Morten og
Bjørn endte topp 32. Jeg og Håkon
kom på 9. plass av 118 par der vi tapte
en tett kamp for vinnerne av turne-
ringa som kom fra Luxemburg. Det
var en tett kamp som med litt margi-
ner fort kunne bikka andre veien, men
sånn er jo darten noen ganger.

Lørdag var det Polish Open singel
som stod for tur. I år starta vi med

puljespill der topp to gikk videre til cu-
pen. Det var bare Stig Jarle som klarte
dette denne gangen, og han endte fer-
den blant topp 64. Veldig bra!
Ramona spilte godt hele dagen men

tapte kvartfinalen for Karolina Podgor-
ska i noe som kanskje var hennes bes-
te kamp for dagen. Karolina vant dob-
bel fredag og spilte seg frem til finalen
på lørdag der hun tapte for Aileen De
Graaf. Jeg tok meg en prat med henne
og det viste seg at hun var samboer
med Krzysztof Ratajski så hun får god
trening hjemme. Krzysztof vant forres-
ten herresingelen lørdag.

Junioren vår Håkon skulle spille ju-
niorturnering etter at alle juniorene
var slått ut av herreturneringa så det
blei jo litt venting på oss da. Det var
mange som holdt greit nivå og komt
langt her. Håkon spilte som han pleier
her hjemme og kom seg videre til cu-
pen der han spilte seg frem til 5-8.
plass. Godt jobba!

Søndag var det Police Masters som
sto for tur. Stig Jarle vant pulja si

uten å spille en eneste kamp. Tror de
andre trakk seg når de så hvem de
skulle møte. Jacques og jeg gikk også
greit videre fra pulja. Jeg tapte kun for
seeda James Hurrell i puljespillet. En
artig kamp der jeg vinner bull og tar
ledelsen 1-0. Han vinner sitt legg og
bryter meg til 1-2. Jeg bommer dess-
verre 6 piler på dobbel for å bryte til-
bake, så han går opp i 1-3. Jeg vinner
neste leg jeg starter og 2-3 men får
bare legge igjen dobbel når han går ut
for match. James vant tilslutt turne-
ringa etter å ligge 0-3 under for tidli-
gere nevnte Krzysztof. Artig å få prøve
seg mot toppene der ute.
Jacques spilte seg helt frem til siste

16 med fantastisk dart hele dagen. Fun
fact, han gjorde det med nye piler. Vi
stod på skiva i leiligheta ene kvelden
og han prøvde pilene til Roar og det
var kjærleik ved første kast. Det hele
endte med at Roar kjøpte seg nye piler
dagen etter.
Jeg tapte last 64 mot Cameron

«Cammy» Menzies 4-3 fra Scotland.
Han kom seg helt til semifinalen der
han tapte en tett kamp for Krzysztof.
Cammy har tidligere vunnet både Bri-
tish Open og Scottish Open så det var
et helt greit resultat mot ham. Jeg er
glad jeg ikke visste dette før kampen,
men er fornøyd med eget spill.
Men dette skulle vise seg å bli Ramo-

na sin store dag! Hun spilte seg nemlig
helt frem til finalen som hun vant 5-4.

Isemifinalen møtte Ramona, AnneWilkomm som spiller på det tyske
landslaget. Denne kampen vant hun 4-
1. I finalen møtte hun enda en lands-
lagsspiller fra Tyskland ved navn Ste-
fanie Rennoch. Hun slo ut Aileen De
Graaf i sin semifinale. Dette var de
samme to som kom til finalen i dame-
par på fredag.

Polish Open/Police Masters

På tur med vinner av Police Masters
Norges Ramona Mostad Eriksen
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Polish Open/Police Masters

Ifinalen gikk Stefanie raskt opp i 3-0før Ramona klarte å komme på papi-
ret og det stod 3-1. Stefanie tar så nes-
te til 4-1 før Ramona tok resten og vant
til slutt 5-4. Ikke den beste finalen
men vi veit jo at scenen ikke alltid spil-
ler på lag og man ikke alltid får ut det
man kan. But who cares så lenge det
er du som setter siste pila!
Og denne gangen var det Ramona og

hennes første utenlandstittel i singel.

Forhåpentligvis den første av mange...

Håkon spilte igjen juniorturnering på
Søndag men kom dessverre ikke vi-
dere til cupen.
Slitne reiste vi tilbake til leiligheta

for å få oss litt mat og feire vinneren.
Vil igjen takker Lillehammer DC for

at vi fikk bli med på denne turen og
håper det blir en ny til neste år.

• RISØR OPEN • RISØR OPEN • RISØR OPEN • RISØR OPEN • RISØR OPEN • 

Risør Open 2017 ble gjennomført
helgen 9-11 juni. 
Hyggelige gjengangere fra Sverige,

en engelskmann og mange blide dart-
spillere tok turen til Risør denne hel-
gen. En regnfull fredag åpnet med en
trukket dobbel i velkomstcupen. 36
dartspillere trakk innendørs og skap-
te liv og røre. Vi fikk et overraskende
og hyggelig besøk fra softdartspillere
fra Østfold. Denne velkomstcupen
ble vunnet av Tore Bøe og Ronny Ka-
sin som slo Scott Woorsnoop og Øy-
vind Jørgensen i finalen.

Lørdagen skinte solen fra tidlig mor-
gen, og turneringen begynte nede i

de nydelige lokalene ved vannkanten.
Noen av gjestene kom sjøveien etter en
hyggelig overnatting på en øy 4-5 min
ute skjærgården. Turneringen bestod av
41 herrer i 8 puljer og 10 kvinner i 2 pul-
jer. Best av 5 leg i puljespillet, og 32 spil-
lere videre i herre klassen. 4 spillere vi-
dere i kvinneklassen.

I sluttspillet kom de fleste favorittene
seg videre til kvartfinalen. Som be-
stod av flere spennende oppgjør
Christian «Josse» Johansen slo ut
Ronny Kasin i kvartfinalen og Geir
Alvheim i semifinalen på sin vei til fi-
nalen i Risør Open 2017. 
Henrik Halsvik hadde slått ut

Bjørn Helge Rostad i den andre semi-
finalen og var også klar for finale.

I finalen kastet «Josse» fantastisk og
vant til slutt 5-2 mot Henrik, og kun-
ne ta med seg førstepremien på
10.000,- til en spennende høstsesong.

Blant damene hadde Iselin Hauen
vunnet over Cynthia Munezero i

semifinalen og Ramona vant sin se-
mifinale mot Elisabeth Heaney. Og i
finalen utlignet Iselin til 1-1, før Ra-

mona vant fortjent 4-1 til slutt. Gra-
tulerer begge to.

Raskeste leg på lørdag var det Håkon
Helling som stod for med 13 piler.
Høyeste utgang delte Vidar Tønnesen

og Rune Norgaard med en 141 utgang.
Vidar Tønnesen hadde her en 6 piler
fra 321. 
Cynthia Munezero hadde en 135 ut-
gang og en 120 utgang på lørdagens
single.

Lørdagen kveld fortsatte vi i et ny-
delig vær med grilling, sosialt sam-
vær, musikk og dans ute på en øy i
skjærgården. 

Søndag morgen våknet vi til litt
skyer og byger. Men humøret og

spillet var på topp i dart lokalene.
Det var 21 lag i åpen klasse dobbel

på søndagen, fordelt på 4 puljer. 
Påmeldingen i kvinneklasse dobbel

ble avlyst grunnet lav deltakelse. Kun
3 lag påmeldt.
Prommens Piler håper på en større del-

takelse til neste år og er åpen for forslag til
å skape en større deltakelse i kvinne klas-
sen både på lørdag og søndag. 

16 lag videre til sluttspill. Her var det
også mange spennende og gode kam-
per.
Det var mange gode dobbelpar til

start på søndag som resultatlisten viser.
Og helt til topps denne søndagen

gikk Henrik Halsvik og Håkon «Chic-
ken» Helling.
De vant en velspilt finale mot Walter

Olav Lau og Ronny Kasin med 4-1.

Raskeste leg denne søndagen hadde
begge finale parene med 14 piler. 
Høyeste utgang på søndagen hadde
Rune Norgaard med en 125 utgang.

Prommens Piler takker for i år og
ønsker nye og gamle velkommen til
neste års turnering, som går av stabe-
len den samme helgen i Juni. 8-10
Juni 2018.

Risør Open lønte seg for «Josse» som
vant 10.000 spenn. Her sammen med
nummer 2 Henrik Halsvik.
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Fredrik, Ole Christian og Simon er 
sååå glad! Hvorfor? Fordi de spiller DARTS!

Thomas er blitt «ex-junior» men er like glad som Senior!
«Å være junior i Norge er helt topp» sier Thomas 

med et fornøyd glis!
Gutta takker «Gledesspreder» Lisbeth Hauen for 

mye glede og opplæring i Juniortiden!

FREDRIK

OLE CHRISTIAN
SIMON

THOMAS
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JUNIORTREFF 2 & 3 2017

Juniortreff 2 & 3 ble
spilt lørdag 17. juni i
Porsgrunn. Det var
ikke mange delta-
kere denne gangen,
men fire trofaste
spillere tok turen fra
Fredrikstad og Dok-
ka for en dag med
god darts i Pors-
grunn. Vi spilte både
Juniortreff 2 & 3
denne dagen.
Vi startet dagen

med litt pizza, før vi
gikk i gang med
dobbelfinale. Deret-
ter kjørte vi pulje-
spill i singel med på-
følgende semifinale
og finale. Fordi vi
spilte både Junior-
treff 2 & 3 gjorde vi
dette dobbelt, så det
ble jo litt spilling. Vi
kosa oss også med
litt god oppkutta
frukt underveis, før
vi avslutta dagen
med grilling hjem-
me hos Lisbeth.

Tidligere ju-
niorspiller Ise-
lin stilte opp
hele dagen og
hjalp til med
mat og døm-
ming. Takker
for det. Også
Elena, tidligere
juniorspi l ler,
kom innom og
dømte litt for
oss. Koselig! Jeg
synes dagen ble
bra med mye
gode spilling.
Det er alltid
gøy å se at spil-
lerne spiller
bedre fra siste
gang og utvikler seg
underveis. Bare fire
spillere er ingen hin-
dring for at det blir
moro med mye god
darts og spennende
kamper.
Neste nå er Junior

NM – og det hadde
selvfølgelig vært
hyggelig med litt

flere spillere. Er det
noen i klubbene
rundt omkring som
har noen under 18?
Så ta dere en tur på
NM da  – det kan bli
gøy.

Hilsen fra 
Junioransvarlig

Lisbeth

Resultater Juniortreff 2 – 2017 

Singel åpen klasse: 
1.pl Simon Ekeberg, Østfold stål
2.pl Fredrik Sørum ,Dokka
3.pl Viljar Storihle, Dokka
3.pl Ole Christian Handelsby, Østfold stål

Dobbel åpen klasse:
1.pl Simon / Ole Christian
2.pl Fredrik / Viljar

180: Fredrik
leg:  Simon 17 + 18 piler og Fredrik 19 piler
utg: Simon 139 utg.

Resultater Juniortreff 3 – 2017 

Singel åpen klasse: 
1.pl Simon Ekeberg, Østfold stål, Dokka
3.pl Fredrik Sørum, Dokka
3.pl Ole Christian Handelsby, Østfold stål

Dobbel åpen klasse:
1.pl Simon / Ole Christian
2.pl Fredrik / Viljar

180: Ole Christian x2
leg: Simon/Ole Christian i dobbel 19 piler
utg: Viljar 108 utg.

«Gøy å se at spillerne spiller bedre
fra siste gang og utvikler seg»

JA!! God

sommer og

velkommen

tilbake til

skive ti i

høst.

Forhåpentlig

vil vi kunne

ønske mange

nye unge

spillere 

velkommen

til darts!
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BADELAND 20 ÅR
«Vi takker og bukker for 20 fantastiske år!»

«Å skrive om trioen fra
Raufoss,» The Wonder-
boys», er klin umulig.
Det finnes ikke ord nok.
De må sees, de må be-

undres og de må møtes!
Derfor ønsker vi dere
velkommen til Raufoss
og Badeland Open 2018!
Det skal bli gøy…


