Paradart er i fremgang, siden Danmarks første uofficielle dartstævne for spillere i kørestol blev afholdt i
januar sidste år med ParaSport Vejle som arrangør. Siden er der kommet skred i dartspillet. I Fjerritslev
blev det første DM i Paradart holdt i i juni med 12 DM-deltagere, og i september mødte 20 deltagere op
til Langhøj Open 2018 i Paradart. For nogle var det første gang, de holdt en dartpil i hånden. Andre havde
prøvet det før.
fortæller Jesper Andersen, der træner
intensivt hver dag. Hjemme i Tvis har
han sammen med en anden kørestolsbruger taget initiativ til Team Tvis Dart,
hvor folk med eller uden handicap kan
spille. Også andre steder i landet er der
dartklubber, der tilbyder siddende dart,
hvilket glæder Jesper.

Godt netværk

Frank Bjerregaard
Hansen i en dyst med
Thomas Blond i baggrunden som noter.

Paradart:

Blandt de fremmødte var Frank
Bjerregaard Hansen, der har spillet dart
siden oktober sidste år.
- Jeg blev bekendt med Paradart i
foråret 2017 ved et basketstævne i Vejle,
hvor et par dartspillere kom og præsenterede spillet. Siden har jeg spillet i
Tvis Paradart, fortæller Frank, der også
gerne tager pilene frem, når dagen er
omme og børnene er lagt i seng.
- Det er en god måde at stresse af på.
Og ikke mindst giver dart en masse

Bullseye fra en kørestol
Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

F

or at støtte op om udbredelsen af Paradart, var Langhøj i
Viby J ved Aarhus vært for et
uofficielt dartstævne for siddende spillere i september i år. Langhøjs
showroom var ryddet for biler til dagen.
I stedet var der opstillet fire dartskiver,
som var udlånt af Team Tvis Dart, og et
bord til en noter ved hver bane.
- Langhøj ønsker generelt at støtte op
om det aktive liv i kørestol og fremme
Parasporten, hvorfor det er helt naturligt
at være arrangør af Langhøj Open 2018
i Paradart, fortæller marketingsansvarlig
Thomas Blond Nissen, der selv spillede
med i stævnet og vandt C-rækken.

Tilpassede regler
De overordnede regler blev ændret lidt
hos Langhøj. Der blev spillet ned fra 301
og ikke 501, og der skulle lukkes inden
for 15 indgange, ellers blev spillet lukket
med én pil tættest på Bull.
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- Det gjorde vi for at få et godt flow i
spillet, fortæller Thomas.
Der blev spillet bedst af tre legs i alle
kampene, også i knockout kampene.
Efter endt gruppespil blev der spillet to
semifinaler i hver af rækkerne og derefter en finale. For at skærpe konkurrencen var der naturligvis både pokaler og
præmier til vinderne.

Nr. fem på den europæiske liste
43-årige Jesper Andersen fra Tvis ved
Holstebro deltog i stævnet hos Langhøj.

Paradartklubber

Dartklubben Royal (Rolling Devils), Vejle
Lido Dartklub, Horsens
Gråsten Dart, Gråsten
Gulkrog Dartklub, Vejle
Dartklubben Potten, Låsby
Tvis Paradart, Holstebro

Han har spillet dart i snart 30 år – de
sidste 10 år fra sin kørestol, siden en
arbejdsskade forårsagede en rygmarvsskade. Som passioneret dartspiller glæder han sig over den voksende interesse
for siddende dart både nationalt og
internationalt. Den danske paradartsliga
har kun eksisteret i et års tid, men der
er mange ambitioner. Derfor glæder
Jesper sig også over, at Langhøj bød sig
som vært for et stævne, hvor man kan
komme og prøve.
- Det vil være fedt, om Paradart i
Danmark blev kæmpestort.
Jesper træner selv fire-otte timer dagligt, og han har gjort sig bemærket på
den internationale paradart-scene, hvor
han bl.a. har deltaget i en af verdens
ypperste paradartturneringer i England.
- Jeg ligger nummer fem på den europæiske liste, sidste år var jeg nummer 10. Så planen er, at jeg skal være
nummer et, måske sker det næste år,

nye venner og netværk med hyggelige
stunder omkring dartskiven.
Hos Langhøj dystede Frank i A rækken men måtte se pokalen gå til Jesper
Andersen.

Pokaler og præmier
Gennem dagen blev der ivrigt dystet,
kun afbrudt af spisepauser på skift, hvor
Langhøj bød på sandwich og drikkevarer. I pauserne havde deltagerne mulighed for at prøve de opstillede Parkour
baner, som tyskeren David Lebuser, der
er en af verdens bedste WCMX udøvere,
havde medbragt til dagen. I løbet af
dagen dukkede der også nysgerrige
gæster op for at se med.
Dagen sluttede med overrækkelse af
pokaler og præmier til vinderne af A,
B, C og D rækkerne samt vindere af
højeste lukning og højeste scoring.
Præmierne var sponsorerede af stævnets samarbejdspartnere, Langhøj,
JYSK, Dartshop.dk og Fit4Fight.

Christian Sørensen havde ikke spillet dart før.
Han dystede i D rækken, som han vandt. Endnu
er der ikke en dartklub i Aalborg. Kommer der
en, vil Christian overveje at prøve mere dart.
Med stævnet hos Langhøj er det håbet,
at der vil blive skudt lidt flere pile afsted
rundt om i landet.
- Ud over at give mulighed for både
nationale og internationale stævner, så
byder sporten også på et hyggeligt fællesskab i klubberne, slutter vinderen af
stævnet, Jesper Andersen.
I Dansk Dart Union (DDU) efterlyser man
kørestolsbrugere, der er interesserede i
paradart. DDU støtter også tiltag til paradart i landets klubber. Næste år opretter
DDU en officiel turnering i paradart.
For info kontakt udviklingskonsulent hos
DDU, Mikkel Syberg, mikkel.syberg@
dart-ddu.dk. Jesper Andersen kan kontaktes på tlf. 2572 0203. Find mere info
på dart-ddu.dk og spildart.nu.

Paradart
Spilles efter officielle regler. Pilene
kastes fra 2,37 m (samme afstand
som andre spillere). Dog er dartskiven
sænket til 1,37 cm, der er den officielle
kørestolshøjde, ligesom de sænkede
paradartbaner ikke har en forhøjet
kastelinie (hocky) men alene en markering, så spillerne kan køre frem til
skiven og hente pilene. Internationale
klassifikationer fra World Disability
Dart Association skal være opfyldt.
Siddende dartudøvere kan konkurrere
på lige fod med ikke-siddende deltagere i ordinære turneringer. Det er dog
ikke pålagt alle klubber under DDU
at have niveaufri adgang og baner i
kørestolshøjde, så inden deltagelse
i en turnering skal man sikre, at den
pågældende værtsklub har egnede
forhold.

Invitation til Paradart Langhøj Open II

Langhøj gentager succesen og afholder Paradart Langhøj Open II hos Langhøj i
Rødovre lørdag den 26. januar. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne; nybegyndere som øvede. Der spilles efter officielle regler fra kørestol (lån af kørestol
er muligt). Program: Der åbnes kl. 9:30 for en kop kaffe og opvarmning. Stævnet
starter kl. 10 og forventes afsluttet senest kl. 18. Undervejs serveres sandwich og
drikkevarer. Der er fine sponsorpræmier til vinderne.
Tilmelding: tbn@langhoej.dk eller på tlf. 8140 7001. Tiimeldingsfrist: 11. januar.
Adresse: Fjeldhammervej 23, Rødovre.
Yderligere info: Facebooksiden: Paradart Langhøj Open II
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