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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 

Stefan Thuresson Pilsättarna Ordförande  

Vald t.o.m 2020 

Rolf Rosenvik Engelen Vice ordförande 

Vald t.o.m 2021 

Stefan Kilman Hammarby Kassör  

Vald t.o.m 2022 

Mikael Berg Rockhangers Ledamot  

Vald t.o.m 2022 

Viveka Träff Steel Tons Ledamot 

Vald t.o.m 2021 

Denny Sigfalk Rockhangers Ledamot  

Vald t.o.m 2020 

Mauri Voittonen  The Young Ones  Ledamot (Avgick 2019) 

Vald t.o.m 2021 

Klas Östervall Pewter Tankard Suppleant (Ersatte Mauri Voittonen 2019) 

Vald t.o.m 2020 

Mikael Nybro  Engelen  Suppleant  

Vald t.o.m 2020 

Leif Ulander Pilsättarna Suppleant  

Vald t.o.m 2020 

Tommy Söderström Oilers Suppleant  

Vald t.o.m 2020 

 

 



Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte. 

Tyvärr avled en av våra styrelsemedlemmar, Klas Östervall, på grund av corona, vilket var väldigt beklagligt 

eftersom Klas var en väldigt uppskattad person inom darten, både på lokal och nationell nivå.  

 

 

KOMMITTÉER 

ARBETSUTSKOTTET 

Ledamöter: Stefan Thuresson (Ordf.), Rolf Rosenvik, 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 Nybro, Tommy Söderström. 
Uppgifter: Administrera och utveckla seriespelet samt Stockholm Cup 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 

Ledamöter: Viveka Träff (Ordf.), Denny Sigfalk, Mikael Nybro, Leif Ulander, Tommy Söderström. 
Uppgifter: Administrera, utveckla och arrangera tävlingsverksamheten i distriktet 

UNGDOMSKOMMITTÉN 

Ledamöter: Klas Östervall (Ordf.), Stefan Thuresson, Viveka Träff, Tommy Söderström. 
Uppgifter: Administrera och utveckla ungdomsverksamheten i distriktet 

REKRYTERINGS & MARKNADSKOMMITTÉN 

Ledamöter:  Rolf Rosenvik (Ordf.), Stefan Thuresson, Klas Östervall, Leif Ulander. 
Uppgifter: Verksamhetsutveckling inom StDF, i samarbete med klubbar och SvDF 

IT-KOMMITTÉN 

Ledamöter: Mikael Berg (Ordf.), Stefan Thuresson Klas Mikael Nybro. 
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.  

 

STATISTIK 

Antal registrerade föreningar: 62 

Antal licensierade spelare: 1161 

 



ARBETSUTSKOTTET (AU) 

AU har haft ett par möten på hösten och ett par på våren. De frågor och utförande som bl. a. har behandlats är 

covid-19 utvecklingen,  budgetuppföljning samt upprättande av budgetförslag inför 2020/2021. 

 

 

SERIEKOMMITTÉN (SK) 

Seriekommittén har under gångna säsongen omfattat 184 lag från 62 klubbar, som har spelat i 22 olika serier 

(kvalserierna uteblev detta året p.g.a. cornapandemin).  

Seriespelet avbröts efter vecka 11 på grund av Coronaviruset. Ställningen i tabellerna som var då räknades som 

sluttabellerna utom i Superligorna. 

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

damettan), två divisioner (tre serier) i Mixedserien samt reservlagsserien. I div. 1-4 har vi gångna säsongen även 

haft serier med fyrmannalag och dessa utgör nu 38% 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. Finalspelet i 

Stockholm Cup spelades vecka 37. Finalen vanns av Belkin Power från Superligan mot Dartanjang SE. Treor blev 

Rockhangers 3C och 181 DC 2A. 

Superligefinalerna spelades lördagen den 5 september. Damfinalen vanns av Steel Tons som slog Sweden 

Capital i finalen med 4-2. Treor blev Oilers och SpikKastarna. 

 Finalen i öppna serien vanns av SSDC som slog TYO DC i finalen med 6-0- Treor blev SpikKastarna och Belkin 

Power. 

Seriesegrare i övrigt blev: 

SE – Dartanjang  3A - Backen  4FB – Nynäshamn 

1A - Bålsta  3B – Solna AIK  D1 – Steel Tons 

1B - Nynäshamn 3C - Ösmo  X1 – Sweden Capitals 

1FM - MAD  3FA - Lärkan  X2A – Steel Tons 

2A – Solna AIK  3FB – Nacka Wermdö X2B – Oilers 

2B – AC DC  4A – Backen  RLS – TTVH 

2FM – Oilers  4FA – SpikKastarna 

Prisutdelningarna skedde under Stockholm Cupslutspelet vecka 37. 

SK:s information till klubbarna har skett genom vår hemsida och mail. 

 

 



TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

 

TK har under året arrangerat DM. Vi har under året haft 3 st GP rankingtävlingar och 4 st OT rankingtävlingar.  

DM gick sista veckan i september, på Telge Dart Center, enligt riktlinjer från SvDF.  

Herrsingel vanns av Kevin Doets och Damsingel av Gunilla Fredriksson. 

Old Timers DM spelades i november och OT Herr vanns av Joakim Ekner och OT Dam vanns av Gunilla 

Fredriksson.   

På grund av covid-19 pandemin så spelades enbart DM och 3 GP ranking tävlingar innan  säsongen avslutades. 

GP-slutspelet utgick detta året på grund av rådande omständigheter med covid-19 pandemin.  

StDF har därför beslutat att poäng som samlats in under 2019/2020 säsongen förs över till nästa säsong 

2020/2021. 

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.  
 
Nordic Cup utgår 2020.  
 

UNGDOMSKOMMITTÉN (UK) 

Resebidrag har givets till Sebastian Caris för World Masters som han kvalificerade till. 

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

Försök till att anordna lokal för juniorer har gjorts men utan att lyckas hitta lämplig lokal eller ledare att bedriva 

ungdomsverksamhet. 

 REKRYTERINGS- & MARKNADSKOMMITTÉN (RM) 

Vi behölloch behåller  en reducerad licensavgift första året för nya eller oregistrerade spelare (som inte varit 

licensierad under de senaste fem åren).  

Under maj 2020 var antal licensierade spelare 1161 st totalt, varav 11 st juniorer, 8 st hedersmedlemmar i SvDF 

och 1 st  i StDF. 56 st var sk halvsäsongslicenser och  58 st var helt nya Prova-På-Licenser. Dessa 58 motsvarar 

ca 5 % av antal registrerade spelare. 

Förra säsongen 2018/19 hade vi 1186 st licensierade spelare, så tappet har i år varit ca 2 %. Antal föreningar 

har minskat något och är nu 62 st. 

 

 

 

 



 IT-KOMMITTÉN (IT) 

WEBBUNDERHÅLL  

Arbetsinsatser har gjorts på webbunderhållet under året. 

Uppdaterad information på webben.  

Eget underhåll av informationsinnehåll och hjälp till kommittéer och medlemmar med uppdateringar. 

StDF:s hemsida och FaceBook sida har använts för informationsspridning.  Även StockholmsDarten har använts 

som informationscenter och forum. 

STREAMING     

Streaming har utförts på Söderbiljarden och East End & Company. 

Utvärdering av att ytterligare Streamingmöjligheter på andra dartställen pågår. 

DIGITAL MATCHSKRIVNING     

Digital Matchskrivning med hjälp av padda, laptop och mobil har testats på East End & Company, med god 

respons. 

Utvärdering av ytterligare möjligheter på andra dartställen och klubbar pågår. Eventuella möjligheter till att 

använda detta för seriespel kommer att granskas av Seriekommittéen. 

BREDBAND OCH TELEFONI 

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


