
Kellys helter har gleden av å invitere til 

Tromsø open 2017, 4 – 6 august 

Spillested LHL-huset, Storgata 132A. Midt i sentrum, 200 meter fra Skansen hotell. 

Fredag:  

Velkomstcup, trukket dobbel. 

Påmeldingsfrist 20.30, spillestart 21.00. Startkontigent 50 kr, alt ut i premier. 

Lørdag:  

Singel, herrer og damer. 

Registrering kl. 10.30 – 11.00, spillestart 11.30 

Påmeldingsavgift kroner 300,- pr person. Pengepremier i både A -og B-sluttspill. 

Spilleform, innledende puljespill, best av 5 legg 501, med avsluttende A- og B-sluttspill. 

Alle de som ikke går videre til A-sluttspill er med i B-sluttspillet. 

I A-sluttspillet spilles herre semifinale og finale for damer best av 7 leg, mens finalen for herrer best av 9 leg. B-
sluttspillet blir spilt best av 5 leg hele veien. 

Påmeldingsavgiften vil bli fordelt med ca. 75% av premiepengene til A-sluttspill, og resterende til B-sluttspill. 

Premiering minimum etter NDFs statutter. 

Lørdags kveld, etter at spillingen er ferdig, vil det bli servert Taco-buffet. Med en påfølgende Nightcup, 
påmeldingsavgift kr 100,- alt ut i premier, spilleform vil bli opplyst på lørdag. 

Søndag: 

Dobbel, herrer og damer. 

Registrering kl. 10.00 – 10.30, spillestart 11.00 

Påmeldingsavgift kroner 200,- pr par. 

Spilleform: 501 best av 5 leg innledende og cup, best av 7 leg i finalene.  

Premiering minimum etter NDFs statutter. 

Antrekk: Da Tromsø Open er en NDF-rankingturnering vil NDFs lover angående kleskode gjelde lørdag.  

Av hensyn til dartsportens renommé skal alle som deltar i nasjonale konkurranser være pent kledd. Dongeri og joggebukser tillates ikke. Så 
fremt ikke særskilte hensyn taler for unntak, skal spilleren være iført spilleskjorte/klubbskjorte, pent tøy og pene sko. 

Påmelding: 

Sendes til Rita Elin Beck-Hauglid innen mandag 31 juli, e-post ritajenssen@hotmail.com. For øvrig informasjon 
Rita mobil 908 55 259, Vegar Elvevoll 971 60 757.  Forhåndsbetaling innen 31 juli, til kontonummer 
15033574816.  

Det påløper en ekstra avgift på kroner 50,- pr turnering ved betaling på spillested. Husk å oppgi navn på spiller 
på betalingen. 

Overnatting: 

Skansen hotell singelrom kr 700,- pr natt inkl. frokost, dobbeltrom kr 890,- pr natt inkl. frokost. 

Telefon Skansen Hotell 77629500. Oppgi «dartklubben» ved bestilling, rom må bestilles innen 24 juli. 
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