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SYFTE/ÄNDAMÅL 

Ändamålet är att bedriva dartverksamhet med seriespel och tävlingar för alla registrerade medlemmar. 

EKONOMI 

Ekonomin under verksamhetsåret har varit stabil och beträffande alla siffror för räkenskapsåret hänvisas till 
resultat- och balansrapporten. 

STYRELSEN 

Rolf Rosenvik  Engelen Ordförande  

Vald t.o.m. 2023 

Mikael Berg  Rockhangers Vice ordförande 

Vald t.o.m. 2021 

Stefan Kilman Hammarby Kassör  

Vald t.o.m. 2022 

Mikael Blom Väsby Ledamot  

Vald t.o.m. 2023 

Denny Sigfalk  Rockhangers Ledamot 

Vald t.o.m. 2022 

Viveka Träff Steel Tons Ledamot  

Vald t.o.m. 2021 

Daniel Nelson-Tomisic  Solna AIK  Ledamot 

Vald t.o.m. 2021 

Ronnie Brattfalk Järfälla Suppleant 

Vald t.o.m. 2021 

Mikael Nybro  Rockhangers  Suppleant  

Vald t.o.m. 2021 

Christer Andersson Bålsta Suppleant  

Vald t.o.m. 2021 

Tommie Svensson AC DC Suppleant  

Vald t.o.m. 2021 

Föregående årsmöte var framflyttat och hölls digitalt via Teams den 26:e oktober 2020. Styrelsen har haft 9 
protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte (alla digitala). Vi har p.g.a. Coronapandemin 
intensifierat vårt arbete bl.a. med att ha styrelsemöte oftare än annars, för att bättre möta de svårigheter och 
problem som restriktioner och spelstopp inneburit. Även kommande årsmöte genomförs digitalt.  



KOMMITTÉER 

ARBETSUTSKOTTET 
Ledamöter: Rolf Rosenvik (Ordf.), Mikael Berg, Stefan Kilman 
Uppgifter: Fatta enklare beslut för att påskynda vissa styrelsefrågor samt att skyndsamt avgöra 

ekonomiska frågor 

SERIEKOMMITTÉN 
Ledamöter: Stefan Kilman (Ordf.), Rolf Rosenvik, Denny Sigfalk, Mikael Berg, Ronnie Brattfalk,  
 Tommie Svensson 
Uppgifter: Administrera och utveckla seriespelet samt Stockholm Cup 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Ledamöter: Denny Sigfalk (Ordf.), Viveka Träff, Mikael Nybro, Mikael Blom, Daniel Nelson-Tomisic,  

Christer Andersson 
Uppgifter: Administrera, utveckla och arrangera tävlingsverksamheten i distriktet 

UNGDOMSKOMMITTÉN 
Ledamöter: Daniel Nelson-Tomisic (Ordf.), Denny Sigfalk, Viveka Träff, Tommie Svensson 
Uppgifter: Administrera och utveckla ungdomsverksamheten i distriktet 

REKRYTERINGS & MARKNADSKOMMITTÉN 
Ledamöter:  Mikael Berg (Ordf.), Rolf Rosenvik, Ronnie Brattfalk, Christer Andersson 
Uppgifter: Verksamhetsutveckling inom StDF, i samarbete med klubbar och SvDF 

IT-KOMMITTÉN 
Ledamöter: Mikael Berg (Ordf.), Ronnie Brattfalk, Mikael Nybro, Tommie Svensson 
Uppgifter: Administrera och utveckla webb och IT lösningarna för distriktet 

UTÖVER ARBETET INOM KOMMITTÉERNA HAR STYRELSEN ARBETAT MED ATT:  

Gentemot Svenska Dartförbundet fortsatt driva frågan om en mer strukturerad verksamhet där ambitionen är 
att få en modernare och mer effektiv dart där utveckling och framtid ligger i fokus.  

Genomfört digitala planeringsträffar där vi bland annat diskuterat nya vägar att popularisera darten.  

Intensivt arbetat med att så snart Coronapandemin skulle ge oss möjlighet, återstarta den pausade 
dartverksamheten. 

Vi har även deltagit i digitala utbildningar som RF-SISU Stockholm arrangerat. 

 

STATISTIK 

Antal registrerade föreningar: 62 

Antal licensierade spelare:  939  

 



ARBETSUTSKOTTET (AU) 

AU har haft kontinuerliga möten under året. De frågor som bl. a. har behandlats är covid-19 utvecklingen, 
budgetuppföljning samt upprättande av budgetförslag inför 2021/2022. 

 

SERIEKOMMITTÉN (SK) 

Seriekommittén har under gångna säsongen omfattat 159 lag från 62 klubbar, som har spelat i 18 olika serier.  

Seriespelet stoppades vecka 44 (efter 6 omgångars spel) på hösten när myndigheterna skärpte restriktionerna 
på grund av Coronaviruset. En förhoppning om att myndigheterna skulle lätta på restriktionerna gjorde att vi 
flera gånger planerade för att kunna återuppta den pausade dartverksamheten. Efter påsk föreföll det som att 
möjligheterna till återstart var mycket små. Därför beslutades att avbryta seriespelet och ställa in denna 
säsongs serie. Spelade omgångars statistik sparas dock i historiken.  

Öppna serien hade i år fem divisionsnivåer (superliga, superetta + div. 1-3) och damserien i en division samt två 
divisioner (tre serier) i Mixedserien. Reservlagsserien hann vi inte starta. I superettan t.o.m. div. 3 har vi gångna 
säsongen även haft serier med fyrmannalag och dessa utgör nu 62 % av lagen i öppna serierna och ökar för 
varje år. Samtliga lag som deltog i öppna serierna och damserierna hade också fri anmälan till Stockholm Cup, 
men även Cupen fick avbrytas.  

SK:s information till klubbarna har skett genom vår hemsida och mail. Informationen har även lagts ut på StDF 
Facebooksida samt publicerats på Facebookgruppen StockholmsDarten.  

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 
 

Sedan förra årsmötet i oktober 2020 har inga tävlingar kunnat arrangeras på grund av restriktionerna under 
Coronapandemin. 

TK-ordföranden har deltagit i TK/SK-möte som SvDF arrangerat. 

Vi startade en grupp på Facebook för att få igång lite debatt samt för att få fram idéer om den framtida 
tävlingsverksamheten.  

Vi har under året jobbat med hur vi ska få upp antalet startande på våra GP tävlingar. Det jobbet kommer också 
att fortsätta nästa år.  

Innan denna GP-säsong (som ju aldrig kom igång) togs beslutet att rankingpoäng som samlats in under 
2019/2020 säsongen (4 tävlingar) förs över till nästa säsong 2020/2021. Vi har beslutat att föra över dem till 
kommande säsong 2021/2022. 

Nordic Cup utgick 2020 och Sweden Cup utgick 2021.  
 
 
 
 
 
  
 



 

UNGDOMSKOMMITTÉN (UK) 

Juniorer tilläts spela i distriktsseriespelet om de föregående år hade deltagit i distriktsspelet. 

Samtal om juniorsamarbete med Upplands och Svealands Dartförbund pågår.  

Arbetet med att hitta lokaler för junior-/ungdomsaktiviteter fortgår, främst på Rest. East End & Company och 
MiNi Dart- & Barevent.  

Försök med att etablera ett mentorskap för våra juniorer. 

Samarbete med Tävlingskommittén för att hitta lämpliga tävlingsupplägg för Juniorer och U25.  

 

 REKRYTERINGS- & MARKNADSKOMMITTÉN (RM) 

Vi behöll en reducerad licensavgift första året för nya eller oregistrerade spelare (som inte varit licensierad 
under de senaste fem åren).  

Under året var antal licensierade spelare 939 st totalt, varav 2 st juniorer, 5 st hedersmedlemmar i SvDF och   
37 st var Prova-På-Licenser.  

  

 IT-KOMMITTÉN (IT) 

WEBBUNDERHÅLL  

Under året har hemsidan kontinuerligt uppdaterats. Arbete med att skapa en bättre struktur på hemsidan har 
påbörjats.  

StDF:s hem- och FaceBooksida samt Facebookgruppen StockholmsDarten har använts för att publicera 
information. StockholmsDarten har fungerat som vårt Onlineforum. 

STREAMING     

Koncept för streaming av dartmatcher har tagits fram som mynnade ut att Superligafinalerna som spelades i 
höstas streamades med lyckat resultat. Streaming gjordes även under SPIK Open. 

DIGITAL MATCHSKRIVNING     

Vidare arbete med att digitalisera matchskrivning har gjorts.  

Dialog med Dartconnect.com samt Nakka.com pågår. 

Utvärdering av ytterligare möjligheter på andra dartställen och klubbar pågår. Regelverket har justerats så att 
digital skrivning är tillåten. 

 



 

WEB-DART     

Under året initierades arbetet med web-baserat dartspel. Testspel och poängsamlarspel har startas med spel 
under våren/sommaren och finalspel i september. Aktuell information finns på hemsidan. 

 

BREDBAND OCH TELEFONI 

Vi har två mobilabonnemang och ett bredbandsabonnemang, vilket är knutet till vårt kansli. 

 

HEDERSMEDLEM 

På styrelsens förslag utsågs på årsmötet Magnus Caris till hedersmedlem i Stockholms Dartförbund. 

 

CORONAPLAN 

En anpassad Coronaplan för dartverksamheten har tagits fram. 

Ett StDF-dokument med råd och riktlinjer för dartspel under Coronapandemi skapades och har skickats ut till 
klubbar och lagledare. Dokumentet uppdateras löpande och en aktuell version finns på vår hemsida. En 
anpassning till rådande restriktioner gjorde att antalet seriematcher som kunde spelas samtidigt på ett 
spelställe begränsades och några lag fick därför ibland byta speldag.  

Nogsamt har vi följt de förändringar i gällande restriktioner och tider, för träning, tävling, åldersgrupper, 
gruppstorlek för sammankomster och tillställningar samt öppettider för servering etc., för att om möjligt när så 
ges tillfälle stegvis kunna återuppta delar av den pausade dartverksamheten.   

Stödjande arbete till föreningar med egen lokal och ekonomiska svårigheter, på grund av Coronapandemin, 
med nedstängd verksamhet och därmed uteblivna intäkter, att söka hyresstöd hos SvDF. 


