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Sverige och Finland möts i dartlandskamp ombord på Silja Serenade  
 

I England och Holland är dart oerhört stort och följs av en miljonpublik. När Sveriges Peter 

Sajwani storspelade under VM i London satte han dart på Sverigekartan. Nu ska Peter och 

hans landslag möta Finland i en landskamp ombord på Silja Serenade.   

- Dart är en sport som tilltalar alla åldrar och klasser i samhället. I dartvärlden är alla 

välkomna och gemenskapen är fantastisk, säger Peter Wahlsten, Team Manager för 

Svenska Herrlandslaget.   

Lördag den 14 februari möts Sverige och Finland i Finnkampen som spelas ombord på Silja 

Serenade. Det är båda ländernas dam- och herrlandslag som möts i en landskamp inför 

kommande VM som spelas i Turkiet sista veckan i oktober 2015.  

- Det är första gången vi anordnar en landskamp ombord. Våra fartyg är en bra arena och 

det är ju extra roligt att Sverige och Finland möts, säger Patrik Kuska, Segment Manager 

på Tallink Silja AB.  

Det är viktigt för de båda landslagen att möta internationellt motstånd inför kommande stora 

tävlingar. Sverige och Finland har länge velat möta varandra i en tävling och nu hoppas man på 

en ny tradition där lagen kan mötas ombord i Finnkampen.  

- Jag har stora förväntningar och hoppas att vi kommer leverera bra spel som resulterar i 

vinst. Det är två bra lag som möts och jag hoppas få se en grym sammanhållning i det 

svenska laget. Jag hoppas även på att fler människor kommer få upp ögonen för dart, 

som i både England och Holland engagerar en miljonpublik och som varje vecka fyller 

stora arenor, säger Peter Wahlsten.  

För dem som vill testa på att spela dart, få tips och inspiration anordnas Chicken Cup ombord 

på Silja Galaxy den 2-4 april. Då kommer olika klasser att spela i en s.k. ranking-tävling, där dam, 

-herr, -mixed, -dubbel, -amatör, -elit, -och hobbyklasser gör upp och tävlar under två hela dagar.  

 

För ytterligare information: 

Patrik Kuska, Segment Manager Tallink Silja AB 

Mobil: 070-623 34 99 

E-mail: patrik.kuska@tallinksilja.com 

Peter Wahlsten, Team Manager för Svenska Herrlandslaget  

E-mail: peterwahlsten@hotmail.com   
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