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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 

Careen True Mitt i Ordförande  

Vald t.o.m 2017 

Roffe Rosenvik Engelen Vice ordförande 

Vald t.o.m 2018 

Stefan Kilman Hammarby Kassör  

Vald t.o.m 2016 

Janne Orest Backen Ledamot  

Vald t.o.m 2018 

Viveka Träff Steeltons Ledamot 

Vald t.o.m 2018 

Denny Sigfalk Rockhangers Ledamot  

Vald t.o.m 2017 

Magnus Karlsson WM-darta Ledamot  

Vald t.o.m 2016 

Anders Stafverfelt SpikKastarna Suppleant  

Vald t.o.m 2016 

Richard Johansen Steeltons Suppleant  

Vald t.o.m 2016 

Susanne Sundqvist Mitt i Suppleant  

Vald t.o.m 2016 

Eva Flodin  Suppleant  

Vald t.o.m 2016 

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten ett konstituerande styrelsemöte samt 1,5 utbildningsdag 

inom föreningslära under perioden.  



SEKTIONER 

  ARBETSUTSKOTTET (AU) 

Ledamöter: Careen True, Roffe Rosenvik, Stefan Kilman. 
Uppgifter: Fatta mindre beslut för att påskynda vissa styrelsefrågor samt att skyndsamt avgöra 
ekonomiska frågor. 

SERIEKOMMITTÉN (SK) 

Ledamöter: Stefan Kilman, Rolf Rosenvik, Denny Sigfalk, Janne Orest. 
Uppgifter: Administrera seriespelet. 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

Ledamöter: Viveka Träff, Denny Sigfalk, Anders Stafverfeldt, Richard Johansen. 
Uppgifter: Administrera och arrangera tävlingar i distriktet. 

 JUNIOR & UNGDOMSKOMMITTÉN (JUK) 

Ledamöter: Richard Johansen, Viveka Träff, Eva Flodin.  
Uppgifter: Administrera juniorverksamheten i distriktet. 

UTVECKLINGSGRUPPEN (UK) 

Ledamöter: Careen True, Roffe Rosenvik, Janne Orest, Anders Stafverfeldt, Susanne Sundqvist Magnus 

Karlsson. 
Uppgifter: Verksamhetsutveckling inom StDF, i samarbete med klubbar och SvDF . 

IT 

Ledamöter: Careen True, Magnus Karlsson, Anders Stafverfeldt, Susanne Sundqvist 
Uppgifter: Administrera och underhålla StDF´s IT 
 
Rekryteringsgruppen 
Ledamöter: Anders Stafverfeldt, Denny Sigfalk, Richard Johansen, Magnus Karlsson. 
Uppgifter: Verksamhetsutveckling inom StDF, i samarbete med klubbar och SvDF . 
 

UTÖVER ARBETET INOM SEKTIONERNA HAR STYRELSEN ARBETAT MED ATT:  

Styrelsen har fortsatt att gentemot Svenska Dartförbundet 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.  

Styrelsen har även fortsatt arbetet med föreningslära inom StDF för att utveckla detta under nästa säsong och 

rikta insatserna mot föreningarna. 

STATISTIK 

Antal registrerade föreningar: 72 

Antal licensierade spelare: 1333 

  



ARBETSUTSKOTTET (AU) 

AU har haft ett möte på hösten och ett på våren. De frågor som behandlats är budgetuppföljning samt 

upprättande av budgetförslag inför 2015/2016. 

SERIEKOMMITTÉN (SK) 

Seriespelet har under gångna säsongen omfattat 202 lag från 72 klubbar, som har spelat i 21 olika serier (+ 

kvalserier). 

Öppna serien i sex divisionsnivåer (superliga, superetta + div. 1-4) och damserien i tre divisioner (superliga, 

damettan och div. 2). Dessutom har det spelats i Reservlagsserien samt två divisioner (tre serier) i Mixedserien. 

Samtliga lag som deltog i öppna serien och damserierna hade också fri anmälan till Stockholm Cup. Finalen i 

Stockholm Cup spelades i slutet av mars och vanns i år av Dragon’s div. 4A som finalslog Steel Tons SLD. 

Superligefinalerna spelades den 5 maj. Damernas final vann Steel Tons som slog TTVH med 4-1. I öppna seriens 

final vann SSDC mot Steel Tons med 6-2. 

Seriesegrare i övrigt blev: 

SE – Steel Tons  3B – Bålsta  D1 – Märsta/Arlanda 

1A – Bramglaj  3C – M/S Birger Jarl D2 - Etanol 

1B – Nynäshamn 3D – Sågarna  X1 – Steel Tons 

2A – Steel Tons  4A – Dragon’s  X2A – Steel Tons 

2B – Västertorp  4B – Tungsten  X2B - SpikKastarna 

2C – Tyresö  4C – Team Laguna RLS – Belkin Power 

3A – Paddy’s    

Vid prisutdelningarna vecka 20 avgjordes också divisionsmästerskapen. Resultat: 

SE – Joacim Jonasson, Steel Tons, 2:a Anders Lijsing, Norrtelje 

Div. 1 – Lars Packalén, TTVH, 2:a Nils Magnus Eriksson, Engelen 

Div. 2 – Micael Almgren, Västertorp, 2:a Peter Wahtramäe, Tyresö 

Div. 3 – Anders Mars, Panta Rhei, 2:a Mikael Eloranta, Etanol 

Div. 4 – Sebastian Caris, Steel Tons, 2:a Stefan Söderström, Svedmyra 

Damettan – Lisa Pettersson, Etanol, 2:a Maria Weabråten, Bramglaj 

Dam div. 2 – Sandra Levin Tano, MAD, 2:a Camilla Ström, MAD 

SK:s information till klubbarna har till stor del skett genom vår hemsida på Internet samt per e-mail och per 

post. 

 



TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

 
TK har under året arrangerat DM på Söderbiljarden,  vi hade den sista helgen i november denna gång och 
utfallet verkar som om det var bra att byta datum på DM.  
 
TK har också under året ändrat så att OT har fått en egen helg med både singel och lottad dubbel. Startfältet i 
OT dam och herr ökade.  
 
Vi har också fått ta över en del arbete som låg på SvDF  angående tävlingar och rakningtabeller. Det går nu 
fortare att få upplägget inför tävlingar på dartstatistik eftersom det blir kortare handläggning.  
 
TK har nästan lyckats med att alla GP skulle gå. Tyvärr blev det en som inte blev av. Men vi har fått en ny 
riksranking till StDF 2016. Vi kommer också att arrangera GP rankningslutspelet den 11 juni på söderbiljarden 
 

JUNIOR & UNGDOMSKOMMITTÉN (JUK) 

Juniorerna har denna säsong fått åka ner till Swedish Open, det var 10 juniorer med på resan. Juniorerna gjorde 

bra ifrån sig under swopen, dock syntes inte detta i resultatlistan, Jaqueline Alpvik placerade sig som 3-4:a i sin 

klass. 

Stdf hade även 3 st juniorer uttagna till VM-spel, dessa var Jaqueline Alpvik och Karolin Flodin samt Mathias 

Flodin.  

Stdf beslutade att inte sanktionera SM-resa för juniorerna denna säsong pga att det förekommer mobbing och 

problemet kvarstod efter samtal, dock var det en del juniorer som ändå åkte ner för att spela SM men fick då 

göra  detta på egen bekostnad. 

Juk har även anordnat gp-tävlingar på andra tider än seniorer för U-25 och Juniorer, dock är det svårt att få 

med sig U-25 på dessa tävlingar då alkohol är förbjudet. 

 Stdf gick även in med garantivinst för U-25 under chicken-cup där även bästa dam var garanterad en 

vinstsumma detta för att försöka locka till sig U-25. Juniorerna fick även deltaga i denna klass då den spelades 

före juniorklassen. Denna tävling gick av stapeln i Oilers lokaler fortlöpte bra under trevliga förhållanden. 

Allmänt sett så anses Juniorerna ha gjort bra ifrån sig under denna säsong. Stdf har duktiga och tappra juniorer 

som tros kunna gå långt i utvecklingen. 

REKRYTERINGSGRUPPEN 

Under verksamhetsåret har metoder och idéer för rekrytering av både nya och gamla dartspelare diskuterats 

både på styrelsemöten som på ett par mer informella möten inom kommittén. 

Huvudspåret som framkommit är att den största potentialen för att få antalet dartspelare att öka i antal är att 

redan befintliga dartspelare får verktyg och incitament för att lättare värva nya spelare. 

• Idén om en Prova-På-Licens med 50% rabatt har växt fram. För att få spela ett år med Prova-På-licens får man 

inte ha varit licensierad de senaste fem åren. Här har också funnits diskussioner kring att den förening som 

värvar en helt ny spelare erhåller en värvnings-premie men inget beslut kring detta är taget. Tanken är att 

föreningar skall kunna anmäla nya spelare via ett formulär på StDF’s hemsida. Motion om detta har lämnats till 

SvDF:s förbundsstämma i augusti 2016. 



I och med e-postmöjligheter via IOL och ny modern hemsida kommer det bli lättare att kommunicera ut och 

erbjuda detta till föreningar och licensierade spelare. 

Övriga idéer som dryftats; 

• Att få igång dartverksamhet inom Korpen. Kontakt har tagits med Stockholms Korpen och om allt går som vi 

vill kommer ett seriespel komma igång till hösten. Om detta pilotprojekt faller väl ut är planeringen att utvidga 

den till andra kommuner inom Stockholms län. 

• Att StDF har en egen Youtube-kanal där man kan publicera enkla filmer som visar hur dart i allmänhet, 

darttävlingar och seriematcher går till praktiken. Detta kan ju vara rätt svårt att förmedla till någon som man 

vill få att börja spela dart. 

• Att få igång dartverksamhet på KTH. 

• Blåbärstävling genomförs 27/5 på Söderbiljarden med spelare som aldrig haft dartlicens. Planeringen är att 

denna tävling ska genomföras två gånger om året. 

• Starta och utveckla webcamdart , framförallt med inriktning på juniorer/U25-spelare. 

Vårt mål är att föreningar skall kunna anmäla nya spelare för Prova-På-Licens via stdf.se i god tid inför säsongen 

2016-2017. 

UTVECKLINGSGRUPPEN (UK) 

Har jobbat med uppföljning av innevarande års verksamhetsplaner. Detta via uppföljning på styrelsemötena 

och via en kortsiktig åtgärdsplanslista och en separat uppföljningslista för prioriterade utvecklingspunkter via 

ett google drive dokument. 

Har verkat för att öka fokus till strukturerat verksamhetsplansarbete inom SvDF, via deltagande i SvDFs 

planeringskonferens, samt dialoger med SvDFs ordförande. Exempel på punkter som drivits där är: 

-Frågeställande angående nedläggningen av Dart News, som StDF ej supportar på det sätt som det gjorts. 

-Försök till att få budget samarbete med SvDF angående rekryteringsarbete via att vi gemensamt avstår från 

licensavgift första året 

-Tävlingsregistrering och lottning som funktionalitet i dartstatistik.se tävlingsdel. 

Implementerat möjligheterna med en dokumentlagringsstruktur via Rushfiles (ONE.COMs cloudlösning). 

Implementerat mötesbokningstruktur via facebook event för styrelsen. 

Har arbetet för att TK, SK, JUK, IT och UK ha en versamhetsplan enligt gemensam mall för innehåll för 

kommande. Har gjort tidsplan för det arbetet under året. Har erbjudit support till TK, SK, JUK och IT angående 

verksamhetsplansarbete, genom att erbjuda sig att delta i de olika gruppernas arbete angående detta. 

Har arbetat med aggregering av StDFs totala verksamhetsplan för kommande år. 

  



IT 

WEBBUNDERHÅLL 

Uppdaterad information på webben. Eget underhåll av informationsinnehåll och hjälp till kommittéer och 

medlemmar med uppdateringar. Detta har under året konsumerat mycket tid. 

PARADOXDATABASEN SOM ANVÄNDS FÖR SERIELOTTNING OCH LAGREGISTER 

Vi började året med att göra en orientering av hur strukturen ser ut.  

Sen planerade vi att prioritera arbetet med webben och forumet. Men i September så kraschade 

spelarregistret i databasen. En utredning gjordes både angående kortsiktiga möjligheter att återskapa den 

kraschade filen i sig. Där fann vi ingen framkomlig väg. En annan utredning gjordes angående möjligheterna att 

återskapa paradox spelarregister med information från IOL. Det bedömdes till slut som svårt och ej värt att 

fortsätta, pga att bedömningen är att paradoxdatabasen i alla fall behöver bytas ut eftersom den tekniskt 

saknar support från leverantör och långsiktigt inte kommer att vara supportbar.  

NY WEBB 

I december gjorde vi en detaljerad plan för utbyte av den existerande webbplatformen för StDF. Det har tagit 

längre tid än planerat, bla pga att tidsåtgången var större än uppskattat, olika tekniska utmaningar, samt saker 

som vi har varit tvugna att ägna tid åt att lära oss.  

Vi har lagt väldigt mycket arbetstid på detta projekt för att göra något som skall bli bra för framtiden.  

Det gamla webben knakade i fogarna sett länge då det var byggd på gammal teknologi, layoutmässigt tekniskt 

inte längre hade en homogen struktur baserat på den organiska utveckling som skett under de 15-20 år som 

den funnits. Forumet som vi hade började också närma sig gränsen för det som tekniskt var värt eller möjligt 

att fortsätta att underhålla. Bedömningen var att vi behövde ta ett steg in i framtiden. 

Vi har implementerat ett forum med login, enligt beslut på förra årets årsmöte. Den loginstruktur som är vald 

är emailbaserad login, där meningen är att man skall identifiera sig med namn.  

HÅRDVARA 

Uppgraderingen av datorerna på förbundet som gjordes förra året har utvärderats. De två datorer som köptes 

och installerades med ny kringutrustning förra året har utvärderats. Driftsäkerheten har varit god och 

funktionalitetsmässigt så har de fungerat väldigt bra.  


