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1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Stockholms Dartförbund, förkortat StDF, är en ideell idrottsförening som bildades redan 1967. 

Föreningen har till uppgift att organisera dartföreningarna i distriktet och i övrigt befrämja dartsporten 

och sprida kunskap om densamma.  

 

StDF:s huvudverksamhet är att organisera seriespel för distriktets föreningar. Det finns fyra 

seriesystem: Öppna Serien, Damserien, Mixedlagsserien och Reservlagsserien. Utöver detta arrangeras 

Stocksholms Cup för alla lag.  

 

Utöver seriespelet anordnar vi Distriktsmästerskap – DM och Grand Prix-tävlingar - GP . GP:n läggs 

normalt ut på föreningar/spelställen men under StDF:s överinseende och regelverk. 

 

2  ORGANISATION 

StDF:s verksamhet sköts av en styrelse, bestående av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter, 

indelade i olika sektioner.  

 

De olika sektionerna kan variera efter behov, men är för närvarande: 

• Arbetsutskottet 

• Seriekommittén 

• Tävlingskommittén 

• Junior och Ungdomskommittén 

• Utvecklingskommittén 

•      IT-kommittén 

 

Sektionernas arbetssätt: 

• Kommittéledaren: Har i uppgift är att organisera, delegera, involvera.  

• Kommittémedlemmar: Är aktivt engagerade och involverade i arbetet, samt delar på 

administrationsjobb.  

• Adjungerade medlemmar: Det är möjligt att adjungera medlemmar utanför styrelsen vid 

behov. 

• Samarbetsformer: Möten vid väl valda tillfällen. I övrigt samarbete via tex e-post och 

facebookgrupp. 

 

Informationskanaler som används är en webbsida och en facebooksida.  

Projekt och projektorganisationer kan användas vid behov. 
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3 NULÄGE 

STYRKOR 

SERIEN: 

Stockholms Dartförbund har norra Europas bäst fungerande seriesystem med snabb uppdatering av tabeller 

och statistik. 

Att vi har en Öppen serie som fungerar där män och kvinnor möts på lika villkor, samt en egen damserie. 

TÄVLINGAR: 

- Rankingsystemsadmin enkel. 

- Väletablerad GP struktur. 

- Ett par erfarna klubbar som tävlingsarrangörer. 

JUNIORER: 

Stort engagemang inom hela idrotten för juniorverksamheten 

SVAGHETER 

SERIEN: 

Antalet utövare/föreningar har minskat och mer än halverats sedan början av 2000-talet. Nu ligger antalet 

utövare någorlunda stabilt sedan några år. Dessvärre innebär detta också att medelåldern stabilt ökar då 

nyrekryteringen är låg och de befintliga utövarna åldras. Äganderätten till seriesystemet datastruktur är ej 

klart.  

Det är inte alltid lätt för nya enstaka utövare att komma i kontakt med en förening där man kan spela seriespel 

direkt. Det finns heller ingen ”prova-på” möjlighet för nya ”enstaka” spelare för att testa, dessa hänvisas istället 

till Sommarserien eller cuper/tävlingar. Antalet spelställen har minskat. 

TÄVLINGAR: 

Antalet tävlingsdeltagare har minskat över tiden, men senaste åren varit stabilt. 

Dåligt med damer och damjuniorer. 

Svårt att få klubbar som vill arrangera.                                                                            

Få som är med och jobbar på tävlingarna. Då hinner man göra basnivån, tex kanske inte hinner med 

marknadsföring. 

Eventuella anledningar till lägre deltagarantal: Åldersfördelning, GP statusen är lägre. 

Dåligt utbud av tävlingsmiljöer. 
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JUNIORER: 

- U18-25: lågt fokus. 

- Ledare: Få ledare. 

- Få utövare 

- Ingen eller liten andel juniorer som inte är barn till redan aktiva utövare.  

MÖJLIGHETER 

SERIEN: 

Med ett redan väl utvecklat statistik- och tabellsystem finns flera möjligheter att utvecklas inom området. 

Seriestrukturen har (även om den är mycket bra) utvecklingspotential genom att exempelvis: 

• 4-manna i de lägre divisionerna 

• Starta en företagsserie (korpen). 

• Beredskap för att starta nya serier för äldre och yngre målgrupper. 

• Reducerad (50 %) registreringsavgift första året för nya medlemmar enligt prova-på. 

TÄVLINGAR: 

- U25. 

- Ändra OT till 50 år i linje med internationella regler, eller möjligen till 55 år. Detta också eftersom det finns 

många av våra bästa elitspelare som är i åldern 45 år-50 år. 

- Avtal med dartleverantör som sponsor. 

- WDF tävling. 

JUNIORER: 

- Stort rekryteringsunderlag: Fritidsgårdar, Skolor, Universitet  

- Bidrag: RF – bidrag: LOK, Lokalbidrag,  U25. 

- Utbildningsmöjligheter stora genom RF 

HOT 

SERIEN: 

Det är många aktiviteter för ungdomar/unga vuxna som konkurrerar med darten. 

Byråkratisk process i samband med uppstart av ny förening. 
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TÄVLINGAR: 

- Fler konkurrerande tävlingar.  

- Svårt att hitta bra datum. 

- Dartställena har svårt att få ekonomin att gå ihop eller i alla fall att gå bra. Risk för tävlingsverksamheten om 

ställen som MiNi och Söderbiljarden inte skulle finnas. 

-  Svårt med bra lokaler för större evenemang. 

JUNIORER: 

- Alkoholens inverkan på juniorverksamheten. 

4 VISION & MÅL 

VISION 

Att darten blir så etablerad att den förekommer i folks vardag! 

AKTIVITETER OCH KORTSIKTIGA MÅL 

SERIEN: 

• Fler nya utövare i seriespelet 

• Fortsätta att hålla hög kvalitet i verksamhetsområdet 

• Ytterligare förbättra kommunikationen gentemot utövarna 

• Följa upp hur införandet av ny division har fallit ut. 

TÄVLINGAR: 

• Säkra, arrangera, planera tävlingar: 5 + 1 + DM + GP slutspel. 

• Skapa gynnsamma förutsättningar för bättre tävlingsarrangörer. 

JUNIORER: 

• Arbeta aktivt för att undvika kränkande behandling och mobbing inom juniorverksamheten 

• Samverka inom SvDF:s utvecklingsarbete för juniorverksamheten 

• Skapa förutsättningar för aktiv juniorverksamhet utanför seniorverksamheten 

UTVECKLING: 

• UK skall ta upp frågan om verksamhetsplan inom SvDF, koppling till vårat rekryteringsarbete och 

möjligheterna att SvDF använder en del av sitt överskott. 

• Samarbete runt planarbete SvDF och implementering av organisationsutvecklingsförslaget från oss i 

StDF på tidigare distriktskonferens 2013 
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IT: 

• Säkra att vi kan överföra spelarregister från IOL 

• Skapa långsiktig lösning för att säkra registret för StDF´s seriesystem. 

REKRYTERING: 

• Utveckla prova-på-licens för SvDF och StDF 

• Införa korpenserie. 

• Införa studentverksamheter. 

• Regelbundna nybörjartävlingar. 

• Utveckla Webcam. 

LÅNGSIKTIGA MÅL 

• Öka antalet utövare med 10% till 2020/2021 (135 nya utövare) 

• Utöka antalet tävlingsdeltagare med 20% över 3 år i de sanktionerade klasserna. 

5 UTVECKLINGSPLAN 

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

• Utforma struktur för Webcam-dart för juniorerna och U25. 

• Ha tävlingar i samverkan med andra distrikt ex Uppsala 

• Ställa krav på implementeringen av samarbetet som beslutades på distriktskonferensen gällande 

organisationerna. 

 

IDEER OCH UTREDNINGAR 

• Utöka organisatoriskt samarbete med leverantörer, restauranger/krögare, sponsorer. Detta är främst 

en SvDF fråga, så i samarbete med SvDF. 

• Verksamhetsplaner för nya områden: Ekonomi, Lokaler. 

• Utreda möjligheterna för en bra kvalitativ livestreaming och webcam lösningar. 

• Utreda utökade kvalitetskrav kvalitetsförbättringar på GPn 

 


