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Riksserien 21/22
Nu står vi i startgroparna för att äntligen få spela SvDF´s Riksserie och det är många som
reser till olika spelplatser runt om i Sverige. Viktig är att hålla avstånd och absolut inte delta
vid minsta sjukdomssymtom. Varje arrangör ska säkra upp sin lokal så att man som spelare
och ledare kan hålla god handhygien och känna sig trygga. Tänk på att det är länge sedan
som riksserien var igång och att många kan vara lite ringrostiga gällande regler och det är
viktigt att du som aktiv och ledare har förståelse för det. Dessutom är det en självklarhet att
ni alla har en god ton mot motståndare, arrangörer och serieansvariga. Alla vill så klart göra
sitt bästa för vår dart. I år har SvDF beslutat att subventionera sanktionsavgiften för
arrangörer av sammandrag och det blir inte något stort sista gemensamt sammandrag 2022.
Varje spelare har ett eget ansvar att vara uppdaterad om vilka preparat som är tillåtna.
Länken till röd-gröna listan Det är viktigt att alla informerar sin lagledare om eventuell
medicinering.
Om det sker en händelse som du som spelare, ledare eller funktionär vill göra en disciplinär
anmälan på, så görs det till disciplinnämnden som är ett överlåtande instans av
förbundsstyrelsen och tillsatt för att hantera disciplinära anmälningar mot aktiva.
https://dartstatistik.se/disciplin/index.php
2 nya saker som gäller from första sammandraget.
1. Ni behöver inte spara skrivarpapper och skicka in med post, utan när varje
matchprotokoll är signerat digitalt av båda lagledarna kan ni kassera dessa på
spelstället.
2. Skor skall vara slutna och i mörkt material Sandaler/träskor/tofflor/öppen
tå är inte tillåtna. (Vit sula är tidigare borttaget och nu även enfärgade.)
SM 2022
Om det restriktioner (Covidbevis vid mer än 100 personer på ett evenemang) som gäller
from 1 december 2021 kvarstår till SM 4–6 Mars 2022, så kommer det att krävas covidbevis
av alla som kommer till Svandammshallarna. Det är endast giltigt medicinskt bevis för
ovaccinerade som gäller. Men om vi alla håller ut och håller smittan borta så kan det finnas
möjlighet för ändringar. Nytt för SM 2022 kommer också vara att dresskod kommer
kontrolleras vid registrering och att det kommer utbetalas prispengar i SM 2022 i Singel,
Dubbel och Mix klasserna.

