
Motion till Stockholms Dartförbundets, Årsmöte 2020. 

Byte av spelsätt i Superettans spelsätt.  

 

Förslag till årsmötesbeslut, ändra från 7 x 501 till 5 x 501.   

Undertecknad vill med denna motion göra förbundet uppmärksam på svårigheter, med att spela bäst av 7 

set, i superettan. Främst gäller det den tid det tar, att resa och spela, under en vardagskväll. 

 

MOTIVERING: 

Superettan är, precis som Superligan, bara en division i Stockholmsserien, ingen uppdelning norr och söder, 

som finns i de andra, lägre divisionerna.  

Det är långa resor, som tar lång tid. Nynäshamn i söder till Arlanda/Märsta i norr, kanske ända till Norrtälje i 

vissa fall. Det kan ju även bli en avstickare, till Nacka/Värmdö. Vilket innebär, in till Stockholm och ut till 

Nacka/Värmdö igen, ca 10 mil, enkel resa. Det dubbla till Märsta. 

Eftersom spelkvaliteten i lagen är ojämn och att vissa lag är mycket bättre än andra, tar matcherna lång tid 

att genomföra. Detta i samband med den långa resan till och från spellokalerna och trafiken i och omkring 

Stockholm, tar vissa matcher enormt lång tid. Dessutom är det frågan om 6-mannalag, vilket oftast kräver 

två bilar.               

Många spelare är hantverkare/byggnadsarbetare mm, som har långa arbetsdagar, från kanske 06:00 till 

17:00. Det finns ingen möjlighet att deltaga i en Superetta-match i bäst av 7 set, om en enkel resa är 10 till 15 

mil. Spelarna kommer inte hem förrän efter midnatt, med arbete/resa som kanske påbörjas före 06:00, på 

morgonen efter.  

Nynäshamns Dartförening har av ovan anledning, blivit tvungna att avstå uppflyttning, flera gånger. Vilket i 

förlängningen innebär att Superligaspel, blir helt omöjligt för vår del. Samma gäller säkert från motsatt håll. 

 

Nynäshamn den 31 januari 2020 

Weine Ekström, Nynäshamns Dartförening. 

 

P.S. Denna motion är inlämnad av undertecknad, personligen. Den är inte förankrad i styrelsen, eftersom tid 

ej funnits för styrelsemöte, innan inlämnandet av denna motion. Den baseras enbart på mitt tycke samt 

tidigare samtal, med våra medlemmar.                                                                                    D.S.                                                                                                                                 

 

Weine Ekström 

 

 

 

 



  

  

  


