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•
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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

Korrekturleser: Arild Hoff

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
Farvel 2018 • Velkommen 2019

Velkommen alle lesere! Velkommen til ny utgave av daRts
som er «litt utenom det vanlige». Den dekker kun nyheter
fra 2018. Nyheter som manglet fra daRts 1/2/2018 og som
uteble fordi Anne ikke var frisk nok til å kunne gjennomfø-
re det. Fordi bladet er litt utenom vanlige rutiner, har ikke
vår vanlige korrekturleser Aril Hoff fra Molde hatt anled-
ning til å lese igjennom ALT fra 2018.

Vi forstår at det finnes noen lesere som samler på forskjel -
lige aspekter av vår sport, og høsten er en tid når det er
mye som skjer, som, for eks: NM,  NCer, diverse klubbhel-
ger og ofte utenlandske utfordringer, som kan utføres ett år
hjemme i Norge og ett annet år returkamp i utlandet.

Målet er å fortsette med fortløpende nyheter år etter år.
Spesielt for leserne som kanskje har samling som en hobby.

Vi i redaksjon håper at dette er etter ønske for noen, 
om ikke alle!

Vi ønsker alle darts venner en riktig GOD PÅSKE!

Med vennlige hilsner Anne

Forsidefotos: 
Anne Hoff og Rachna.

Ravhna er til stor hjelp med mange
utmerkede bilder. Redaksjonen 
takker henne og alle andre som
hjelper til med bilder og stoff vi 
ellers ikke hadde fått vite om!

Quality Hotel Olavsgaard

NDFs nye «lekeplass»
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Hei, kjære dartsvenner!

Da var tiden i NDF sitt styre
over for meg for denne
gang. Det er litt ve -
modig å gi seg nå,
men for meg må det
bli slik.

Som organisasjon
har vi store utfor-
dringer som må 
løses for at vi skal
klare å beholde og bygge
videre på denne sporten
som vi er så opptatt av. 

Ser vi ut over landegrensene er
dartsporten fremdeles i stor frem-
marsj. Her hjemme sliter vi stort
med å rekruttere nye spillere, og
fremfor alt har vi store utfordring-
er med å knytte yngre medlemmer
til organisasjonen. Det er nok helt
åpenbare årsaker til dette, men vi
som organisasjon er nødt for å ten-

ke nytt for å kunne snu denne 
situasjonen. Samtidig er vi nødt for

å gå i oss selv for å gjøre noe
med at flere av våre store

turneringer blir ødelagt
av kjedelige hendelser
som ikke har noe
som helst å gjøre
med dartsporten. 

Jeg er helt sikker
på at vi som organisa-

sjon har et stort poten -
sial for å løse disse utfor-

dringene og bringe sporten
fremover. 

Jeg vil takke alle som har vært
med meg i styret de siste årene og
alle som har bidratt positivt til å
fremme dartsporten. Jeg ønsker det
nye styret og alle andre medlem-
mer lykke til på veien videre. 

Frode Røstad

Presidenten har ordetSTYRET 2019
President:
Roar Ormåsen
Saxlidsgate 8
3612 Kongsberg
Mobil: 47 82 74 08
roar@darts.no

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

Sekretær
Mona-Lisa Brodin
Bergliveien 12
1458 Fjellstrand
Mob:  92 83 57 95
monalisa@darts.no

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

Styremedlem:
Jan Eirik Nordseth
Hopen
6570 Smøla
Mobil: 47 71 64 65
janeirik@darts.no

VARAMEDLEM:
Kjell-Arild Gravseth
Klokkargårdsvegen 8
7994 Leka
mobil: 99 51 10 81
kjellarild@darts.no

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

Sende mail til hele styret:
styre@darts.no

Vis hensyn for 
hverandre!

Husk 
«FAIR PLAY»!

daRts oppfordrer alle
spillere før, under og
etter turneringer til
korrekt oppførsel til
beste for sportens 

renommé.

Rachna, Norgesmester i single 3. år på rad. I alt 31 NM-titler. Flest blant damene. Her omkranset
av avgått president Frode Røstad og avgått visepresident Helge Talstad-Koppang og sine tre barn
under premieutdelingen.
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NM PARMIX 2018 • OLAVSGAARD

Overskriften gir et klart bil-
de om hvordan dagen har
vært – spennende!  Det viser
seg gang på gang at damene
har problemer med å «knek-
ke» Rachna David, The Play-
erz. En utfordrer er Inita
Bite, DGA, etter sin seier
over Rachna nylig, men an
annen som alltid er på jakt
etter Rachna er Tamara
Schuur, også The Playerz og
Rachnas partner i par. 
På herresiden er det flere

konkurrenter øverst på lis-
ten, og at Norges Landslag-
skaptein Vegar Elvevoll er å
finne på førsteplassen er
kjempegøy. Tenk på den
oppmuntringen partneren
får kun av å vite at Vegar er
der som ens egen støtte. Det
finnes mange som spiller på
sitt dårligste når de er sam-
men med en kjendis, men
dette gjelder ikke Rachna.
En kjempefin parsammen-
setning. 

Videre ser vi litt nærmere på
kvartfinalene og frem til fi-

nalen. Kvartfinalene gikk som
følger: Vegar Elvevoll, Kelly’s
Helter/ Rachna David, The
Playerz, slo Jan Inge Arnesen /
Vibeke Solvik, Wilhelm Tell. 

Cor Dekker / Tamara Schuur,
Yorker / The Playerz tok knek-
ken på det sterke paret Stig Jarle
Knudsen / Birgitte Juler, Kelly’s
Helter / TTA. 

Helge Verket / Tove Verket,
TTA, tapte for Marco Scharin /
Lise Gro Finnestad, Stavanger City /
WT, mens siste kvartfinale ble vunnet
av Leif Inge Oen / Hege K. Andersson,
TTA, som var for gode for Geir Alv-
heim / Cynthia Munezero, Public So-
tra.

Videre til semifinalene, hvor score-
arkene var litt uklare, men vi vet

at Rachna / Vegar slo Marco / Lise Gro
i den ene semien og Cor / Tamara vant
mot Leif Inge / Hege uten store proble-
mer i noen av kampene.

Finalen endte 4-2 i Vegar / Rach-
nas favør. De var heltent og

skulle vinne når de var kommet så
langt. Rachna / Vegar tok først to
leg på 16 og 18 piler, men Cor / Ta-
mara svarte raskt og utlignet til 2-2
med leg på 24 og 16 piler. Det var
intens spilling og mange var på
plass for å følge denne spennende
finalen. Så bestemte Vegar / Rach-
na seg «nå eller aldri» og sikret seg
de to neste legene på 20 og 17 pi-
ler. Spenningen var på topp da Ta-
mara / Cor heller ikke ønsket å
tape og var nede på dobbel 20 i
begge de siste legene.  

Vi gratulerer begge par med im-
ponerende spill.   

Anne

VEGAR ELVEVOLL
Vant lørdagens 
siste oppgjør

RACHNA DAVID
Like sterk og sprek

fra start til slutt

Dartsnorge
er stolt av 
deres innsats 
og gratulerer 
våre nye 

Norgesmestere

Vis hensyn for 
hverandre!

Husk 
«FAIR PLAY»!
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NM TRIPPELMIX 2018 • OLAVSGAARD

40 lag med tre deltakere på hvert
lag blir tilsammen mange spillere.
Trippelmix er en meget populær
øvelse som mange synes spilles alt-
for sjeldent utenom NM. Alle var
meget hjelpsomme med å samle
inn scorearkene som er helt nød-
vendig for å regne ut kampstatis-
tikken med pilsnitt osv.

Ser man på resultatlistene, vil den før-
ste tanken for de som ikke var tilstede
være: «Vant de igjen?». Ja, det gjorde
de: Thor Helmer Johansen, Jorunn
Næss Ekren og Runar Gundersen tok
seieren som de også gjorde i 2017.
Kjempebra innsats, især når man får
vite at finalemotstanderne var Vegar
Elvevoll, Rachna David og Håkon Hel-
ling. Bra folkens!

Finalen var så jevnspilt at tilskuerne
holdt pusten helt til slutt. Ikke uventet
tok Rachna med følge første leg men
Jorunn & co. vant de neste tre og sco-
ren ble 3-1. Da gikk det opp for Rach-
na & co hva som holdt på å skje, og la-
get satte inn ett rykk og vant det vikti-

ge femte leget. Scoren var dermed 3-2.
Det var spennende, men Jorunn, Thor
Helmer og Runar hadde bestemt seg.
21 piler i neste leg og «yesss» - dobbe-
len satt og laget vant Trippelmix for
andre år på rad. Hurra!

Laget til Rachna oppnådde nesten
likt pilsnitt som vinnerne – 21,04 mot
20,07. Ganske likt. Begge lag hadde
raskeste leg med 2 x 21 piler. En kjem-
peartig kamp å avslutte en flott darts-
helg på.

Samme lag gjentok 
fjorårets seier!
Thor H. Johansen / Runar Gundersen/
Jorunn Næss Ekren

Runners-up
Vegar Elvevoll/ 

Håkon B. Helling/
Rachna David

God påske!«Vi skal også 
ha påskeferie!»
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KLUBBEN OPEN 2018 

Vi har fått mange nye med-
lemmer siden forrige Klub-
ben Open. Turneringen fore-
går hvert år i forbindelse
med NM Par / Trippelmix
og blir sponset av hotellet
fordi NDF har brukt stedet
så mange år i forbindelse
med NM og Norway Open. 

Tekst: Anne Hoff
Bilder: Stein Myrvold / Tuc-tuc

HERRER, 81 DELTAGERE

Det var mye bra spill å følge med på
før dagen var slutt og vinnerne kåret.
Med 81 spillere er det ikke mulig å
fremheve alt, og det er mye som sik-
kert burde ha vært nevnt i referatet. Vi
fokuserer på det som skjedde fra
kvartfinalene og utover. Starten var
satt tidlig start for å få tid til NM Trip-
pelmix senere samme dag.

Med så mange påmeldte blir det all-
tid noen overraskelser. Dagens beste,
«Josse» Johansen, LV, slo Thomas
Liom, DK, mens Stig Jarle Knudsen,
KH, vant over klubbkamerat Vegar El-
vevoll. Sandefjords Morten Bøe slo
Atle Berger, ØS, og i den fjerde kvartfi-
nalen vant Jan Inge Arnesen, WT over
Henrik Halsvik, PLz. 

Den første semifinalen gikk mellom
Stig Jarle Knudsen og Jan Inge Ar-

nesen, og endte til Stig Jarles fordel og
finaleplass. Den andre kampen mellom
Josse og Morten Bøe, vet vi ble en for-
holdsvis grei kamp for Josse som gikk
videre til finalen mot Stig Jarle. 

Finalen gikk ikke fullt så greit for
Josse til tross for en god start. Etter

game-on, sikret Josse seg 1. leg raskt
på 18 piler med 96-utgang. Men etter
det, virket det som han tok seg en vel-
fortjent hvil. Stig Jarle koste seg med
pilene og sikret seg tre leg på rappen
og en 3-1 ledelse. 

Publikum begynte å forberede seg
på neste turnering – men nei, det skul-
le ikke være så lett å vinne finalen i
Klubben Open.  Josse våknet igjen, og
femte leg satt på 15 piler med 129-ut-

gang. Stig Jarle ble overrumplet og
greide ikke å svare med samme mynt,
slik som han hadde scoret tidligere. 

Så ble det klart for sjette leg og det
var stille i hallen. Leget kunne enten
sikre Stig Jarle seieren, eller så kunne
Josse utligne til 3-3. Det ble Josse som
utlignet etter at begge spillerne slet
med siste dobbel, selv om de var nede
på utgang etter 15 piler. Det var skik-
kelig spennende, men nervene er ikke
alltid lett å kontrollere.  Josse tok der-
etter siste leg på 15 piler med utgang
fra 112, og topplassering i årets Klub-
ben Open. Bra spill Josse. Vi gratule-
rer! 

DAMER, 30 DELTAGERE

30 påmeldte er bra i dameklassen, og
det var mange spennende kamper og
utmerket spill underveis. 

Kvartfinalene endte slik: Rachna Da-
vid, PLz, slo Marta Maria Krol, Nø; Ta-
mara Schuur, PLz, og Inita Bite, DGA,
vant over hhv. Jannicke Røttereng,
NID, og Cynthia Munezero, PS, og i
den siste kampen vant Ramona Mo-
stad Eriksen, LV, over Iselin Hauen,
X’n. 

Atter en gang møtes Rachna og Inita
i en semifinale, og Rachna var den

som gikk videre til finalen. Her skulle
hun møte Tamara som hadde slått Ra-

Mona i semien og ventet spent på å
møte sin erkefiende ved åkkien. 

I finalen var ikke Rachna helt over-
legen da sluttresultatet endte med 4-3,
men hun virket rolig og sikker. På stil-
lingen 3-3 var begge to på det offensi-
ve. Rachna gikk rolig fram og startet
leget med 2x100 og 140. Deretter fulg-
te 60, 30, 49 og …… YESSS ……  pil nr.
19 satt og Rachna var meget glad for
sin førsteplass. 

Tamara var ikke å spøke med, og
fulgte Rachna helt inn, men Rachna
fortsetter å imponere alle. 

Flott spill å følge med på, slik som
Rachna pleier å kaste. Du imponerer,
Rachna!

Raskeste leg: Rachna David & Tama-
ra Schuur 14 piler
Høyeste utgang: Ramona Mostad
Eriksen 120 p.                                   
Vi takker alle for oppmøtet på Hotel
Klubben. Det er bestandig så utrolig
hyggelig.

CHRISTIAN «Josse» JOHANSEN 
& RACHNA DAVID                      TIL TOPPS

CHRISTIAN «Josse» JOHANSEN

RACHNA DAVID
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HERRER SINGLE – 82 delt.

Vegar Elvevoll til topps 
Håkon Bjørge Helling
på en flott 2. plass.         

Så var tiden inne for å avvikle de siste
to Norgescupene i 2018. Litt spenning
ble det og en del lurte fortsatt på hvor-
dan det nye systemet med to NC’er
samme helg ville arte seg.  Litt forvir-
ring ble det blant noen deltakere, men
slett ikke noe å gråte over. Dessverre
ble det ett par misforståelser som fant
veien til «daRts», og de fleste vet hvem
som har skylden for det … Sorry!     

Fra kvartfinalene ble det spilt mange
spennende kamper.
1) I klubboppgjøret mellom Kelly’s

Helters Vegar Elvevoll og Ola Otter-
lei, var det Vegar som vant. 

2) Håkon Bjørge Helling, TTA, holdt
hodet kaldt og slo den evigunge Per
Jan Fagermo fra Namsos.

3) Atle Berger, Østfold Stål fikk en tøff
motstander i Andreas Rokstad, Smø-
la, men han vant kampen og fortsat-
te videre til semien.

4) Kent Jøran Sivertsen spilte siste kvart -
finale mot Jonny Fjellheim, The
Playerz. Det ble tilslutt Kent som
gikk videre til semifinalen.

Semi- og finale
Og så til semifinalene hvor Vegar slo
Atle og Håkon overraskende satte Kent
ut av spillet. Forresten er det feil å
skrive overraskende, da Håkon har
oppnådd flere sterke seiere i det siste.
Noe mer om selve kampene vet vi
ikke. 

Finalen gikk dermed mellom Vegar
Elvevoll og Håkon Bjørge Helling.

Sistnevnte var i ryggen på motstande-
ren gjennom hele kampen. Alle kam-
pene som slutter 5-4 er selvsagt spen-
nende, og dette ble en kjempeforestil-
ling som tilskuerne satte stor pris på.
Håkon åpnet kampen med å vinne før-
ste leg, og Vegard svarte med de tre
neste og ledet 3-1. Men nei, Håkon var
ute for å vinne og greide å sikre seg de
neste tre legene før scoren plutselig
ble utlignet til 4-4 og spenningen var
på høykant. Det var helt stille i salen.
Begge spillerne var lett nervøse og
fulgte hverandre i hele kampen. Etter
18 piler hadde Håkon 36 i rest og Ve-
gar 10 – begge bommet en gang før –
PANG – Vegar kastet en god pil og
kampen var slutt. Bravo begge to, og
takk for topp underholdning og bra
spill. 

Tusen takk til alle som tok på seg bry-
et med å notere høye utganger, antall
piler, raske leg og andre høydepunkter
gjennom puljespillet. 

Et sammendrag av de beste prestasjo-
nene følger: 

Høyeste utganger:
160: Kenneth Lyngstad: Frode Røstad   
146: Eirik Sivertsen 
130: Bjørn Linner, Lars Petter Sivertsen
122: Magnar Espelid, Lars Erik Linden,

Leif Inge Oen, Bjørn Linner  

Raskeste leg:    
12 piler: Vegar Elvevoll  
13 piler: Andreas Rokstad, 

Eirik Sivertsen x 3, Kenneth
Bråteng, Lars Petter Sivertsen       

14 piler: Frode Røstad, 
15 piler: Eirik Sivertsen, Henrik Ettrup
17 piler: Henrik Ettrup x 2.               

INITA BITE suveren!
Runner-up Cynthia 
Munezero
Damedarts har jevnet seg ut i det siste
slik at det finnes bestandig flere vin-
nerkandidater, især hvis Rachna Da-
vid og Tamara Schuur ikke er til stede,
noe de ikke var i dette tilfelle. Inita
Bite, DGA, er blitt virkelig farlig og

toppet listen etter å ha slått Birgitte Ju-
ler, TTA, 4-2 i kvartfinalen. Videre i de
andre kvartfinalene vant Cynthia Mu-
nezero, Public Sotra, 4-1, over Mona
Liom, Dokka; Heidi Gulbrandsen,
Marvin, slo Monica Martinsen, Hade-
land 4-2 og Trude Aden, Yorker, tapte
0-4 for Marta Krol, Nøtterøy.

Semifinalene gikk mellom Inita og
Heidi, der Inita vant 4-1, og Cynthia
og Marta, der Cynthia vant 4-2. 

Finalen ble dermed en kamp
mellom Inita og Cynthia, der Inita

viste seg å være fullstendig overlegen.
Inita raste av sted til 5-1 score med leg
på 2x24, 29, 23, 35. Cynthia ventet
helt til 5. leg for å komme i gang, men
Inita var for sterk og Cynthia fikk kun
det ene leget, selv om hun åpnet så lo-
vende med 180-score i første leg.

Noen høydepunkter fra puljespillet.
Vi takker!

Høyeste utganger:
116: Cynthia Munezero 
114: Mona Lise Brodin, Tone Rommen 
110: Marta Krol                
101: Cynthia Munezero

Raskeste leg: 
18 piler: Cynthia Munezero
20 piler: Marta Krol 
21 piler: Inita Bite.

NC-5
Oslo

10. nov.
2018

tekst: Anne Hoff.
bilder: arkiv.
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HERRER SINGLE 
– 72 delt

COR DEKKER 
måtte gi alt for å slå
KENT SIVERTSEN 
i årets siste NC

Tekst: Anne Hoff
Bilder: arkivet

72 spente deltakere møtte opp for å
være med i årets siste Norgescup. Det
dirret i luften av spenning. Cor Dek-
ker vant foran Kent Sivertsen etter et
superspennende oppgjør. Ellers var det
mange topp kamper å følge med på i
løpet av en lang dag. Norge kan skryte
av mange bra spillere, både damer og
herrer. 

MEN det er krøpet inn en meget kje-
delig tendens til bråk i løpet av dart -
helgene. Det ville vært en tragedie for
NDF og alle ivrige dartere om ingen
hotell vil ha oss lengre fordi darts er
blitt kjent for bråk under arrangemen-
tene. Til dere som er ansvarlig for det-
te  – vær så snill, tenk på andre – fest

litt mindre, ta en pils mindre og hold
dere i ro!

Tilbake til spillingen, hvor vi går rett
på første kamp mellom Cor Dekker,
Yorker, og Arnt Nygård, Marvin East.
Sistnevnte var sjanseløs mot Cor som
hindret ham i å skaffe seg ett eneste
leg – og gikk fra kampen med en 4-0
seier. I oppgjøret mellom Kent Sivert-
sen og Jacques Langston ventet mange
en storkamp med mye spenning, men
selv om kampen var allright, ble den
ikke så mye å snakke om i etterkant.

Så var det to kvartfinaler igjen. Den
ene gikk mellom Vegar Elvevoll,

Kellys Helter og Geir Alvheim, Public
Sotra. Det ble en bra spilt kamp hvor
Vegar måtte jobbe skikkelig for sin 4-3
seier. Den fjerde og siste kvartfinalen
endte noe overraskende. Vi er blitt
vant til å se Håkon Hellings navn i
kvartfinale og oppover, men at han
skulle slå Atle Berger, Østfold Stål, 4-
1, og fortsette til semifinalen var nok
uventet for de fleste.

Videre til semifinalene. I den ene
ble Kent for sterk for Håkon og

kvalifiserte seg til finalen. Den andre
mellom Cor og Vegar var en god kamp,
og til tross for at Cor ledet så og si hele
veien, visste han at Vegar plutselig
kunne sette inn ett motangrep. Kam-
pen sluttet 4-2 i Cors favør. 

Så er finalen i gang og Kent starter 1.
leg med 121 score og vinner leget

på 22 piler. Spenningen var i gang,
men hvis Kent hadde spilt slik som
alle vet at han kan, kunne det ha vært
et skikkelig spennende oppgjør.

Spenningen var ikke helt fravæ-
rende. Det stod 2-2 i score før Cor fant
ut at tiden var inne for å høyne spille-
nivået. Han sikret seg tre leg på rad –
score 4-2. Et siste forsøk fra Kent, men
Cor ble for sterk og dermed seier i NC
6.

BIRGITTE JULER ga
ikke fra seg ett eneste
leg i finalen!

INITA BITE  derimot,
gikk fra kampen 
«leg-løs»!

Det kunne godt har vært  noen flere
deltakere, men de 20 damer som var
tilstede, kjempet hardt om bra plasse-
ringer.

En kort oversikt av spillingen av
kvartfinalene. Birgitte Juler, T.T.A slo

Tone Rommen fra Hadeland DC; Inita
Bite satt Mona Liom, Dokka på side-
linjen. Monica Martinsen, Hadeland
DC vant over Hege Renate Elvevoll.
Siste kvartfinalen  vant Cynthia Mune-
zero, Public Sotra DC over Marta Ma-
ria Krol, Nøtterøy DC. Kampene vari-
erte i nivå, men dessverre fantes det
ikke en eneste notering om utganger
eller piler til tross for en god del bra
spill, forteller tilskuerne som var til-
stede og fulgte med. 

Semifinalene vet vi dessverre ingen-
ting om, annet enn at Birgitte slo

Monica Martinsen i den ene, og Inita
Bite var for god for Cynthia Munezero
i  den andre. Mye bra spill, men også
noen glipp her og der.

Finalen kan mann si var en artig
kamp. Litt utenom det vanlige.

Ikke det store spill av hverken Birgitte
eller Inita. Begge hadde sine sjanser
men benyttet seg ikke av dem, Slutt
score ble 5-0 til Birgitte. Hun hadde
leg på 30, 36, 25, 27, 25 og 28 piler og
pilsnitt på 17.06. Det var en lang dag
med mye spill før den alle siste kam-
pen ble avviklet. Slik sluttet Norges-
cup for 2018, det første året som 2 x
NC per helg ble brukt. Lykke til vi-
dere!
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