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Götalands Dartförbund
Vi hade ett medlemsmöte i GDF 2016-04-16 i Målilla.
Här kommer en kortfattad redovisning om vad som sades på detta möte.
Vi delade in alla som var närvarande i fyra grupper som fick göra en workshop på tre punkter.
Detta är vad som kom fram i de olika grupperna:

1) Fair play
Respekt. Respektera din motståndare och skrivaren. Ge din motståndare en privat zon. Stå inte
din motståndare på hälarna, backa så att det finns yta att flytta sig för den som kastar.
Håll i pilarna, lägg dom i handen och lås dom där. Att höra pilar som slamrar samtidigt som man
skall kasta är störande.
Ge skrivaren den tid som krävs för att räkna ut poängen. Det är skrivaren som är matchdomaren,
om du tar ut pilarna för snabbt har skrivaren rätt att nolla dina poäng.
Det kom även ett förslag på att tävlingsledaren ej kastar. Detta är lätt att fixa om klubben har
flera som hjälper till med tävlingen.
Tävlings/serie-regler ska vara utskriven och ligga på en anvisad plats. Ej i bakfickan på
tävlingsledaren om den personen kastar.
För onyktra spelare skall kunna strykas av tävlingsledaren.
Ta hänsyn, det är flera matcher på gång samtidigt.

2) Dresscode
Ligger på klubbarna att ta fram regler för just din klubb.
En lätt dresscode är; svarta byxor som ej har utanpå sydda fickor (kostymbyxor), klubbtröja,
svarta skor.
Lätt, kan aldrig bli fel. Dam som Herr.
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3) Osportsligt uppträdande.
Att matcherna flyter på i pool-spelet. Behöver inte ta mer än 3-5 minuter till nästa match är
igång.
Respektera motståndare samt eventuell publik på din bana. Även publiken ska visa respekt.
Vårda ditt språk under match och tävling. Könsord eller svordomar är inget som låter snyggt på
en tävling.
Tacka för matchen med ett fast handslag innan du lämnar spelområdet.
Kasta inte pilarna i affekt.
Om du fixar någon som tar din skrivning skall detta meddelas tävlingsledningen som skall
godkänna din nya skrivare.
Ge skrivaren tid att räkna ut vad du kastat.
Förslag på pricksystem för smitning av skrivning eller dåligt uppförande. (Kastat pilarna i affekt,
inte tackat för match, FYLLA mm)
Inget matchreferat framme vid tavlan. Ta detta ute eller i en annan del av lokalen. Finns inget
värre än behöva höra på ett matchreferat när man kastar intill.

Sammanfattning av detta möte är ett ord: "RESPEKT".
Om varje individ som är ansluten till GDF ger ordet RESPEKT sin verkliga betydelse är vi på god
väg att bli det perfekta distriktet.
Till klubbarna vill jag att ni jobbar för att detta blir verklighet.
Ta er tid att diskutera detta med era medlemmar.
Stefan Petersson
Ordförande GDF

