
INNBYDELSE STRAND OPEN OG PREIKESTOLEN OPEN 
 
Strand DC har gleden av å invitere dere til 2 x singel H4-D4 turnering 11. og 12. Mai. 
 
Program er som følger: 
 
Velkomstcup fredag 10. Mai. Dørene åpner 17:00 og velkomstcup starter 19:00. 50kr i påmelding. 
 
Strand open Lørdag 11. Mai: Dørene åpner 08:30. Singel turnering (pulje+cup). Registrering frem til 
09:30. Oppstart 10:00. 200kr i påmelding. 
 
Preikestolen open Søndag 12. Mai: Dørene åpner 08:30. Singel turnering (pulje+cup). Registrering 
frem til 09:30. Oppstart 10:00. 200kr i påmelding. 
 
I begge turneringene spilles det først pulje og deretter cupspill. Puljespill er 501 best av 5 leg.  
I cupspillet spilles det best av 5 leg til og med semifinale for damer og kvartfinale herrer. 
Herresemifinaler og finale for damer spilles best av 7 leg. Finale herrer spilles best av 9 leg. 
 
Minimum 3 damer for egen pulje/cup. Hvis færre blir dem trukket sammen med herrene.  
 
Premiering etter NDF sine statutter. 
 
Påmeldingsfrist for strand open og Preikestolen open er onsdag 8. Mai. 
 
Betaling gjøres til kontonr. 3353 14 14 557 Husk å merk betalingen med  
navn, klubb og hva det gjelder. 
 
Påmelding sendes til Jonny Wiik. Email: j_wiik@hotmail.com 
 
For spørsmål og andre henvendelser så kan dere sende Mail til: strand.dartclub@gmail.com 
 
Praktisk info: 
For overnatting så anbefaler vi Verkshotellet som ligger 1 min  
gåavstand fra lokalet. De har plass til totalt 46 gjester, fordelt på  
enkeltrom ,dobbeltrom ,familierom og superior rom. For ytterlig info:  
https://www.verkshotellet.no/ Vil dere heller overnatte i Stavanger så  
anbefaler vi Comfort Hotel Stavanger som er rimelig og ligger kun 3  
min gange til fiskepiren. https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/stavanger/comfort-hotel 
Stavanger/ 
 
Hvordan komme frem til oss: kommer dere med fly så går det flybuss direkte til fiskepiren (30 min) 
deretter tar man tau-ferjen (35 min) og buss fra tau til Jørpeland sentrum (20min). Båtruter finner 
dere på www.norled.no 
 
Litt mer info finner dere på  
https://stranddartclub.wordpress.com/contact/ 
Dere finner oss også på facebook. 
Ønsker dere alle hjertelig velkommen til en hyggelig darthelg hos oss.  

😊 
Mvh Strand DC 
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