Nu är det snart slut på 2020, ett år som inte varit som något annat år. En pandemi som
drabbat oss alla på något sätt, många har återhämtat sig bra, men en del är än idag
påverkade av sjukdomen man tidigare haft. Vi har dartvänner och deras familjemedlemmar
som lämnat oss alldeles för tidigt och vi bevarar deras minne i våra hjärtan.
Det finns en stor oro och en tomhet att inte livet ser ut som vanligt. Vi går med en stor
väntan, väntan på att livet ska återgå till det normala och att vi dartare ska kunna åka på
tävlingar, seriespel, ”cupa” eller bara hänga med varandra. Att tänka framåt och planera hur
verksamheten ska bli är svårt men vi gör vårt bästa. Vi vill att alla ska få återgå till vår idrott
så fort det ges möjlighet. Men till dess måste vi bara hålla ut. Serierna/tävlingsuppehållet är
en del i att bekämpa smittspridningen.
Förbundsstyrelsen tog beslutet i november att ge SvDF´s föreningar med egna lokaler
möjlighet att söka hjälp till hyran. Den inbetalda licensen från er spelare är det som bygger
stödet, genom det stödet är vi alla med och stöttar föreningslokaler som fått stänga sin
verksamhet, så att vi så småningom har dartlokaler kvar där vi kan mötas och tävla och
träna.
Ni har också bidragit genom er licens med ett antal röster åt er förening både till årsmöte i ert
SDF och i SvDF, som gör att er förening kan vara med och påverka.
Vårt första mål är att så fort som det är möjligt få igång SDF-serierna och kanske även någon
form av tävling på distriktsnivå. Det är fortfarande väldigt osäkert om vi kommer att kunna
resa längre sträckor under våren och därför prioriterar vi att alla SDF:s verksamheter
kommer igång.
Vi har ideella aktiva dartare som tänker nytt och som skapat serier och tävlingar på webben
stort tack till er som ger de aktiva ändå en möjlighet att få spela dart även om det görs
hemifrån.
Vi önskar nu er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år och var rädda om er.
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