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BESKRIVNING: Öppna Superligan - Utveckling 

 

BAKGRUND:  

Vi ser detta som en skrivelse med idéer som vi skulle vilja ta upp angående 
Öppna Superligans utveckling. 

StDFs Öppna Superliga är en 8-lagsserie. I år är det bara 7 lag. Av de så går 
6 lag till slutspel. Vi skulle vilja att man ser över antalet lag och 
slutspelstruktur för att se om man i och med detta kan öka spänning i den 
normal serien under året. 

Vi skulle vilja att man ser över om det finns andra sätt att öka spänning och 
attraktionskraft i den normal serien under året. 

Vi skulle vilja att man ser över om det finns sätta att öka spänning och 
attraktionskraft i slutspelet. 
 
 
FÖRSLAG / IDÉER:  

Vi föreslår att följande idéer tas upp som utvecklingsförslag för StDFs Öppna 
Superliga: 

1. Slutspelsutveckling: 

a. Minska antalet lag som går till slutspel från 6 till 4: 
Motiveringen är att göra det svårare att gå till slutspel. Detta för 
att öka motivation och drivkraft för lag och spelare i matcherna. 

b. Öka antalet set i slutspelsmatcherna: I slutspelsmatcherna 
skulle man kunna öka antalet set från ”bäst av 7” till ”bäst av 
9”. Detta skulle kunna göras oavsett hur många lag som går till 
slutspel. Det skulle även gälla finalen (speciellt lämpligt att 
införa i finalen!)  

c. Slutspelsperiod komprimeras: Se över möjligheterna att 
komprimera slutspelsperioden, perioden från sista 
seriematchen till finalen.  

d. Finaldag: Sätt finaldagen till Kristihimmelsfärdstorsdagen. 
Detta har gjorts någon eller några gånger. Vi upplever att detta 
har varit en bra dag. 

2. Seriepriser: 

a. Prispengar för serien: Priser för 1:a, 2:a och 3:e plats i serien. 

b. Halvårspris till serieledaren: Pris för serieledaren vid 
halvårsskiftet. 
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Motivering skulle vara ökad drivkraft och motivation 

(Utökade seriepriser skulle behöva utrymme i budget. Om det inte 
finns utrymme i budget behöver pengar komma in. Exempel på 
idéer: Utökad sponsringsavtal, liten ökning på licensavgiften, 
ökning på lagavgiften …) 

3. Outstanding Player: 

a. Pris för Outstanding Player: För vinnaren skall det finnas ett 
penningpris, resebidrag till tävling, eller något liknande. Detta 
för att öka intresse, drivkraft och motivation runt Outstanding 
Player. Ett enkelt pris, som vi tror skulle kunna vara åtråvärt, är 
en vinströja. 

b. Månadens eller Omgångens Spelare: Utse månadens 
spelare i Öppna SL respektive Dam SL. Detta skall 
kommuniceras på ett bra sätt. Kanske i en ruta på StDFs webb 
på förstasidan? Kanske en vinsttröja? 

Vi skulle vilja att seriekommittén överväger och utvärderar dessa, dvs att 
”motionen/skrivelsen” hänskjuts till seriekommittén för utvärdering. 

 

MOTIONSSTÄLLARE: 

Stockholm Super Dart Club (SSDC). 


