Minnesanteckningar från Juniorkonferens Lördag 17/2 i Uppsala 2018
Närvarande: StDF Christoffer Widstrand, SvDF Mikael Rehnlund, UDF Carina Edström, Janne
Hedström, VDF Penny Gustavsson och SkDF Leif Karlsson

• Information från SDF
Stockholms Dartförbund Jobba mot ungdomsgårdar och medverka vid uppvisning av
olika idrotter under sommaren.
Svenska Dartförbundet Har förberett en portal för juniorer att träna mot i en sluten
grupp.
Upplands Dartförbund Håller på att undersöka möjlighet att arrangera ett sommarläger
och har täta kontakter med SISU.
Västsvenska Dartförbundet Skall förbereda att vara med på Liseberg nästa år för att visa
upp dartverksamheten.
Skånes Dartförbund Har en förening som har börjat med en ungdomstävling en gång i
månaden. Har börjat föra diskussion med Götaland om utbyte.
Götalands Dartförbund Har haft junior DM. Byggt upp banor på 3 fritidsgårdar i Kalmar
med webbkameror. Kommer att deltaga vid ett arrangemang med Kalmar kommun
under juli månad där man får prova på olika sporter.

• Läger V 44
Här beslöts att lägga detta läger i Skåne. Vi kom fram till att lägret skall behandla
följande: Mentalcoachning, Gemenskap där man skall stötta varandra och eventuellt
använda Friends i detta. Vi skall även behandla sociala medier samt Utgångsträning.

• Sommarläger
Uppland håller på att undersöka möjlighet till att arrangera ett sådant. Men här kom
även fram ett förslag på sommarläger tillsammans med Danmark. Mikael Rehnlund skall
undersöka om det finns intresset från Danmark att medverka.

• Idrottslyftet
Leif Karlsson lämnade information om hur och vad man kan få information om olika
medel som kan sökas.

• Ungdomstävlingar
Här diskuterades att vi inför nästa säsong skall hålla Penthatlon spel mellan Skåne och
Götaland i slutet av varje månad samt Uppland och Stockholm i mitten av månaden.
Detta skall då göra att juniorer skall kunna åka till varandras tävlingar om intresse finns.
Sedan skall man hålla ett slutspel med övre halvan från respektive distriktsområde samt
undre halvan var för sig.

Här kom fram ett förslag med att distrikten eller någon förening i distrikten ska försöka
arrangera en tävling som är utan alkohol för att juniorerna skall kunna deltaga.

• Landslagssatsning
Det kommer att finnas en sida med nivåträning med 3 olika nivåer. Mikael kommer att
undersöka med Bosön vad man kan göra för aktiviteter för juniorerna där.
När det sedan gäller EM så har det inte kommit någon inbjudan till förbundet ännu, här
diskuterades om eventuell lämplighet att skicka något landslag till Turkiet. Förslaget blev
att om man inte skickar något landslag så kanske vi kan få till ett möte med Danmarks
juniorer.
Här kom det även fram ett förslag om att skicka juniorer till 2 juniortävlingar per år, den
som ligger närmast är England Open den 16:e juni.

• Seriespel 18 - 19
Här diskuterade vi om lämpligheten med juniorer och seriespel, förslaget som kom fram
är att vi skall få denna fråga lyft på ordförandekonferensen att juniorerna skall få
fortsätta att spela seriespel. Anledningen är att det är ett önskemål från de juniorer som
spelar seriespel idag att få fortsätta med detta.
När det gäller webbcam serien så måste det framgå hur det är tänkt att spelas och att
denna information kommer fram innan serien skall starta. Mikael Rehnlund skall
undersöka hur vi kan lägga upp denna serie.

• Sociala medier
Vi pratade om föräldrar ansvar och hur vi beter oss på sociala medier samt på tävlingar.
Detta är något som vi måste fortsätta prata om vid alla tillfällen.

• Övrigt
Det lades fram ett förslag om att vi skulle kontakta Holland för ett möte för att höra hur
de har gjort för att få så mycket juniorer. Det kan kanske finnas något som de har gjort
som vi kan lära oss utav. Förslaget blev att juniorgruppen skull få åka till Holland för en
träff med deras junioransvariga för att få tips och idéer från dom. Mikael skall undersöka
denna möjlighet.

