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1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Stockholms Dartförbund, förkortat StDF, är en ideell idrottsförening som bildades 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 (drygt 1000 utövare 
fördelat på ca 60 föreningar). Det finns fyra seriesystem: Öppna Serien, Damserien,  
Mixedlagsserien och Reservlagsserien. Utöver detta arrangeras Stockholm 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. 
 
Web-baserade onlineturneringar är en nystartad aktivitet som vi har för avsikt att vidareutveckla. 
 
 

2  ORGANISATION 

 
StDF:s verksamhet sköts av en styrelse, bestående av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 
indelade i olika sektioner.  
 
De olika sektionerna kan variera efter behov, men är för närvarande: 
• Arbetsutskottet (AU) 
• Seriekommittén (SK) 
• Tävlingskommittén (TK) 
• Ungdomskommittén (UK) 
• Rekryterings- & Marknadskommittén (RM) 
•      IT-kommittén (IT) 
•      Webdartkommittén (WK) 

 

 
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: Fysiska och digitala möten. Löpande samarbete via e-post och  

Facebook-grupp. 
 
 
Informationskanaler som används är en webbsida och en facebook-sida.  
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. 

Vi behåller en reducerad licensavgift första året för nya eller oregistrerade spelare (som inte varit licensierad 
under de senaste 5 åren). 

Det finns ”prova-på” möjlighet för nya ”enstaka” spelare för att testa, till exempel cuper/tävlingar typ ”Blåbär 
Open”, Reservlagsserien och Sommarserien. 

 

TÄVLINGAR: 

• Väletablerad GP struktur 
• Ett par erfarna klubbar som tävlingsarrangörer 
• Långt framme med digitaliseringen 

 
 

SVAGHETER 

SERIEN: 

Antalet utövare/föreningar har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Tyvärr ökar även medelåldern då 
nyrekryteringen är låg och de befintliga utövarna åldras. Tappet av damlag har också varit betydande.  

Det är inte alltid lätt för nya enstaka utövare att komma i kontakt med en förening där man kan spela seriespel 
direkt. Antalet spelställen har påtagligt minskats. 

Kanske coronapandemins inverkan på spelare som tillfälligt har tagit paus från darten gör att vissa tvekar att 
åter licensiera sig. 

 

TÄVLINGAR: 
• Antalet tävlingsdeltagare har minskat över tiden 
• Lågt antal damer och flickor 
• Försämrad kvalitet på tävlingarna 
• Få personer som är med och arrangera tävlingar 
• Eventuella anledningar till lägre deltagarantal: Åldersfördelning, GP statusen har sjunkit  
• Lågt utbud av tillräckligt stora tävlingslokaler 
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UNGDOMAR: 

• Få ledare 
• Få utövare och få lämpliga spelställen för ungdomar 
• Risk för få kommande aktiviteter/speltillfällen för juniorer 
• Ingen eller liten andel ungdomar som inte är barn till redan aktiva utövare  

 

MÖJLIGHETER 

SERIEN: 

Trots 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: 

• Ha en striktare pyramidformad seriestruktur 
• Införa ”4-mannalag” för alla grupper/serier i samtliga divisionerna i Öppna serien 
• Eventuellt starta en företagsserie (korpen) 

 

TÄVLINGAR: 

• Ökat samarbete med närliggande distrikt 
• Övergå helt till 100 % digitala tävlingar, så att alla klasser kan följas live hemifrån 
• WDF tävling till Stockholm 
• Mer streaming 

 

UNGDOMAR: 

• Möjlighet finns för ungdomar att delta i distriktsseriespel denna säsong  
• Juniorsamarbete med Upplands, Svealands och Dalarnas Dartförbund med läger samt tävlingar  
• Juniorträningar och andra aktiviteter även för U25 på East End & Company och MiNi Dart- & Barevent 
• Mentorskap för våra juniorer 
• Rekryteringsunderlag: Universitet och Skolor 
• Bidrag: RF-bidrag, LOK-stöd, Lokalbidrag 
• Utbildningsmöjligheter stora genom RF-SISU, t ex. Ledarutbildning 
• Planer finns för att nya ungdomstävlingar startas i alla distrikt (rankingpoäng) med ett slutspel (SvDF) 

 

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 East skulle försvinna 
• Svårt hitta bra lokaler för större evenemang 
• Färre engagerade och duktiga tävlingsledare 

 

UNGDOMAR: 

• Risk att antalet juniorer minskar ytterligare om inte en juniorserie i SvDF:s regi  kommer igång 

 

4 VISION & MÅL 

VISION 

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

AKTIVITETER OCH KORTSIKTIGA MÅL 

SERIEN: 

• Bibehålla antalet utövare i seriespelet 
• Fortsätta att hålla hög kvalitet i verksamheten 
• Förbättra kommunikationen gentemot utövarna 
• Utöka ”4-mannnalag” i Superettan – Division 3 i Öppna serien och att senare även eventuellt införas i 

Superligan. Innan det införs i Superligan bjuda in till ett möte med klubbarna som berörs. 
 

TÄVLINGAR: 

• Säkra, arrangera, planera tävlingar: minst 6 GP + DM + GP slutspel 
• Skapa gynnsamma förutsättningar för att tävlingsarrangörerna ska utvecklas 
• Utvärdera DM och genomförda idéer för att höja GP statusen och antal start, t.ex. 3-distriktsranking 
• Övergå till 100 % digitala tävlingar, om möjligt 

 

UNGDOMAR: 

• Samverka inom SvDF:s utvecklingsarbete för ungdomsverksamheten 
• Skapa förutsättningar för en ungdomsverksamhet utanför seniorverksamheten, t.ex. juniorseriespel 
• Skapa nya tävlingsformer 
• Organisera olika ungdomsträffar, dartspel och utbildning   
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IT: 

• Streaming av matcherna i högsta serien 
• Digitalisera blanketter, ex. anmälningsblanketter 
• Vidareutveckla införandet av digitaliserad skrivning med hjälp av ”Padda” eller liknande  

REKRYTERING: 

• Organiserade träningar för nybörjare samt nybörjarcup 
• Arrangera introduktionstävlingar för nya spelare, s.k. Blåbär Open 
• Informera om möjligheten att teckna Prova-på-licens  
• Undersöka möjligheterna för studentverksamheter och 65+ 
• Marknadsföra darten med hjälp av streaming 
• Samarbete med RF-SISU 

 

LÅNGSIKTIGA MÅL 

• Öka antalet utövare med minst 10 % över en 5-årsperiod 
• Utöka antalet tävlingsdeltagare med 20 % över 3 år i de sanktionerade klasserna 

 

5 UTVECKLINGSPLAN 

Kontinuerlig översyn av seriesystemet görs för att utveckla darten. Det vi kan se som en möjlig utvecklingsväg 
är serier för riktade målgrupper U25, Företag, Korp, 65+ och web-baserad dart. Insatser för att värva spelare i 
åldergruppen ”unga vuxna”. 

 

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

• Öka antalet streamade dartmatcher 
• Ev. införa ”4-mannaspel” i samtliga serier i Öppna serien från och med säsong 2023/24 
• Ev. byte av speldag för SE och Div. 1 
• Måndag som undantagits för seriespel ska mer utnyttjas som träningsdag 
• Skapa en instruktion för vad som behövs för uppstart av ny förening  
• Arrangera tävlingar i samverkan med närliggande distrikt, t.ex. Upplands Dartförbund 

IDÉER OCH UTREDNINGAR 

• Utöka organisatoriskt samarbete med leverantörer, restauranger/krögare, sponsorer  
• Utreda utökade kvalitetskrav och kvalitetsförbättringar på GP:n 
• Starta upp en träningsgrupp i StDF:s regi 
• Saknas tillräckligt många föreningar som arrangerar GP tävlingar, så går StDF in och arrangerar 
• Ge fri start i hobby/amatörklasser för nybörjare 
• Dela ut fri start i rekryteringstävlingar till GP:n  
• Försöka få in annorlunda spel eller spelsätt på GP tävlingar 
• Krav på arrangörer, t.ex. krav på en handlingsplan så det bara inte är en person som håller tävlingarna 
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6 CORONAPLAN 

• När det finns restriktioner från våra myndigheter eller RF så har vi en anpassad Coronaplan för 
dartverksamheten 

• Seriespel, tävlingsverksamheten och träningsaktiviteter hålls nere i storlek/omfattning om det finns en 
rekommendation från myndigheterna och RF angående detta  

• Tydliga direktiv vad som gäller för tävlingsarrangörer  
• Möjlighet att del-arrangera GP/DM på olika tider, dagar eller helger och spelställen 
• Beredskap för eventuell flytt av lokal eller speldag, p.g.a. ändring av restriktionerna 
• Erbjuda Web-darttävling som komplement    
• Framtaget dokument med riktlinjer och råd för dartspel under Coronapandemi uppdateras löpande 


