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Dart turneringsplan 2017/18 

Velkommen til en ny dartsæson i Firmaidrættens Hus, Milnersvej 35D, 3400 Hillerød. 

I år deltager der 9 hold i double og 20 spillere i single. 

I double møder man hinanden 8 gange og i single 4 gange. 

Double afvikles tirsdage fra klokken 19.00. Første gang 3/10 2017. Sidste aften 17/4 2018. 

Single afvikles torsdage fra klokken 19.00. Første gang 5/10 2017. Sidste aften 19/4 2018. 

Der spilles ikke på følgende dage. 

Double: 19/12, 26/12, 16/1 

Single: 21/12, 28/12 

Det vil dog være muligt at afvikle ikke spillede kampe den 16/1, hvis interessen for det er til stede. 

 

Afvikling af kampe 

Der spilles efter DFIF’s regler for dart. 501 lige ind, dobbelt ud, bedst á 3 sæt. 
I begge kategorier spiller herrer og damer i samme turnering og på lige vilkår. 
Alle kampe er programsat, men tider er dog kun vejledende. Spillere, der ikke selv spiller, fungerer 
som tavledommere. Der trækkes lod om udlæg. 
De fastsatte kampe har naturligvis fortrinsret på spilleaftenen, men i det omfang der er muligt, er 
det tilladt at afvikle hængepartier og spille kampe forud. 
Efter endt kamp noteres resultatet på kampsedlen, det er vinderens ansvar at dette bliver korrekt 
skrevet. 

Afbud 

Afbud skal meldes til et udvalgsmedlem inden klokken 19.00 på spilledagen, eller skrives på 
afbudslisten, som hænger i spillelokalet. 
Spilleren/holdet der melder afbud er ansvarlige for selv at aftale et andet spilletidspunkt med 
modstanderen. I alles interesse bør begge parter gøre en indsats for at afvikle kampen. 
Da der, i single, ikke er mange dage til opsamling, kan det anbefales at man evt. laver aftaler med 
sin modstander om at spille en tirsdag aften, hvor der vil være min. 2 – 3 ledige baner. 
Alle kampe skal, for at være tællende, afvikles senest 19/4 2018. 

Turneringsprincipper 

Hvis en kamp ikke afvikles gælder følgende regel: 
Har der ikke kunnet træffes aftale om afvikling af kampen, er det den part, der først meldte afbud, 
der dømmes som taber af kampen, 0 – 2. Hvis 2 spillere/hold der skal mødes, begge melder afbud, 
og ikke får afviklet kampen inden den sidste spilleaften, dømmes begge spillere/hold som tabere, 
0 – 0. Dartudvalget kan til en hver tid dispensere for disse regler, hvis det skønnes at det er til gavn 
for afvikling af turneringen. 

 



Beregningsprincipper i stillingen 

Står 2 spillere/hold lige efter sidste spillerunde, er det de indbyrdes kampe der er afgørende. Er 
disse lige er det den totale sætscore i de indbyrdes kampe der er afgørende. Er denne lige er det 
den totale sætscore i alle kampe der afgørende. Er denne også lige spilles en ny kamp. 

Står 3 eller flere spillere/hold lige efter sidste spillerunde, er det de indbyrdes kampe der er 
afgørende. Er disse lige er det den totale sætscore i de indbyrdes kampe. Er denne lige er det den 
totale sætscore i alle kampe der er afgørende. Er denne også lige spilles 1 sæt med lige mange 
dart. 

Afslutning af turneringen 

Sidste frist for afvikling af kampe er torsdag den 19. april 2018. 
Efter dette tidspunkt træder ovennævnte turneringsprincipper i kraft. 

Hvis en spiller/hold trækker sig fra turneringen eller meddeler ikke at kunne afvikle evt. resterende 
kampe træder følgende regler i kraft: 

Har spilleren/holdet ikke afviklet én mere end halvdelen af de fastsatte kampe annulleres alle 
spillerens/holdets resultater, og samtlige kampe noteres som tabt med 0 – 2. 

Har spilleren/holdet afviklet én mere end halvdelen af de fastsatte kampe noteres spilleren/holdet 
som taber af de resterende kampe med 0 – 2. 

Præmier 

I double spilles der om præmier til de 3 bedste hold. 
I single spilles der om præmier de 3 bedste spillere m/k, samt bedste dame. 
Såfremt den bedste dame er placeret i top 3, vil den sidste præmie tilfalde nr. 4 i turneringen. 
Der spilles om præmier til de 3 H’er for henholdsvis damer og herrer. 

Dartudvalget: 

  Mobil  Mail 
 
Bjarne Madsen 40 33 32 93  bjm@youmail.dk 

Ulla Madsen  30 20 65 28  uam@youmail.dk 

Anne Christiansen 26 78 36 12  ajchristiansen@gmail.com 

Johnny Madsen 27 11 57 27  johnnymadsen56@gmail.com 

Jørgen Hansen 30 31 42 20  jlh@lauritzenfonden.com 
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Dart kalenderen for sæsonen ser således ud: 

Oktober 
3. oktober – Sæsonstart double 
5. oktober – Sæsonstart single 

December 
17. december – juleafslutning 

Februar 
10. februar – Hillerød Open 2018 

Marts 
18. marts – internt stævne 

April 
21. april – Afslutningsfest 

Festudvalg i 2018 
Jesper Callesen, Per Rasmussen, Heine Pedersen, Bjarne Madsen 

 

Deltagerliste double 

Hold  Navn  Mobilnr. Mail 

Ann/Henning Ann Jensen Madsen 24834825 ahmads@mail.dk 
  Henning Madsen 20889025 ahmads@mail.dk 

Claus/Jørgen  Claus Madsen 30206693 claus86@youmail.dk 
  Jørgen Hansen 30314220 jlh@lauritzenfonden.com 

Inge/Heine  Inge Lyquist  53561912 inglyq@mail.dk 
  Heine Pedersen 60540106 heinirp@mail.dk 

Jesper/Dan  Jesper Callesen 22394029 callerock@gmail.com 
  Dan Olesen  30684731 hillerod.gadevang@gmail.com 

Jette/Ole  Jette Møller  22571386 okm@moeller.tdcadsl.dk 
  Ole Klausen Møller 29444090 okm@moeller.tdcadsl.dk 

Lene/Claus  Lene Bahn Albrechtsen 51705609 calba@post.tele.dk 

  Claus Albrechtsen 49114873 clausa1960@live.dk 

Marianne/Stig Marianne Madsen 23803992 smrd@madsen.mail.dk 

  Stig Madsen  23803992 smrd@madsen.mail.dk 

Susanne/Kim Susanne Nørgaard 40767610 jsn@dsb.dk 

  Kim Nørgaard 28740787 sknoergaard@gmail.com 
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Ulla/Bjarne  Ulla Madsen  30206528 uam@youmail.dk 

  Bjarne Madsen 40333293 bjm@youmail.dk 

 

Deltagerliste single 

  Navn  Mobilnr. Mail 

  Ann Jensen Madsen 24834825 ahmads@mail.dk 

  Anne Christiansen 26783612 ajchristiansen@gmail.com 

  Bjarne Madsen 40333293 bjm@youmail.dk 

  Christian Lynge 51823287 kirstenogchristian@privat.dk 

  Claus Albrechtsen 49114873 clausa1960@live.dk 

  Dan Olesen  30684731 hillerod.gadevang@gmail.com 

  Dorte Christensen 61359934 summerdorte@hotmail.com 

  Henning Madsen 20889025 ahmads@mail.dk 

  Jesper Callesen 22394029 callerock@gmail.com 

  Johnny Madsen 27115727 johnnymadsen56@gmail.com 

  Jørgen Christiansen 26751141 ajchristiansen@gmail.com 

  Jørgen Hansen 30314220 jlh@lauritzenfonden.com 

  Lene Albrechtsen 51705601 calba@post.tele.dk 

  Ole Lyng Andersen 29936334 hanne-lyng@webspeed.dk 

  Paw Nørgaard 26713275 sinding.norgaard@gmail.com 

Per Rasmussen 28290572 per-city@hotmail.com 

  Rasmus Brock 60286432 rasmusbroc_03@hotmail.com 

  Susanne Nørgaard 40767610 jsn@dsb.dk 

  Thomas Christensen 42130340 tc@platform.as 

  Tommy Rasmussen 26843491 tc.ras@live.dk 
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