Verksamhetsberättelse GDF 2012-13
Verksamhetsåret 2012-13 gick igång med en rivstart. I september arrangerade
GDF Sweden cup i Kalmar. Det blev nio lag anmälda varav 2 från GDF. Vi hade
spelen på Stadshotellet i Kalmar. Distrikten utifrån sov, åt och spelade under
samma tak. Detta blev en succé och alla var jättenöjda med arrangemanget.
Vi har även arrangerat SM-2013 där spelet även denna gång gick i Kalmar och
på samma ställe och med samma upplägg som för Sweden cup. Vi fick ihop 161
start på herrsidan, vilket är ett rejält lyft mot tidigare år, 53 damer i damsingel.
Vinnare i damsingeln blev Anna Forsmark och herrarnas vinnare blev Veine
Hagen.
Götaland fick också fina placeringar genom Petra Gustafsson som fick
placeringen 9-16 samt Andreas Harrysson 9-16 och Gösse Eriksson 3-4, alla i
singel. I OT stod Ollie Lehtikangas med ett silver runt halsen efter en tight final.
Jag kan inte nog tacka er som gjorde denna tävling till vad det blev. Vi har bara
fått positiv kritik av deltagare och Svenska dartförbundet styrelsen.
GDF har haft 6 distriktstävlingar som har legat från Ronneby i söder till Målilla i
norr. 11 klubbar representerade i GDF: Carlskrona DC, Double Trouble,
Gunnebo, Målilla DC, Mörbylånga DK, Old Barn DC, Pilkompaniet, Ronneby DG,
Uråsa IF och Wetter DC, Tranås. Detta gör att vi har 142 licenser i Götaland.
Götalandserien i år var uppdelad i 3 serier. Det blev 18 lag som slogs i
seriespelet i år. Vi har även haft ett serieslutspel i div 1 för första året i Götalands
historia.
Prispotten låg på 1050 kr, dvs anmälningsavgiften till GDF nästa år. Slutspelet
spelades i 2 semifinaler och dessa stod mellan Målilla/Uråsa och Mörbylånga
DK/ Ronneby DG. Finalen spelades mellan Målilla/Ronneby där Målilla gick
segrande ur striden. Resultaten för serien i år blev enligt tabellen nedan:
Div 1
1:a Målilla DC
2:a Mörbylånga
3:a Ronneby DG

Div 2
1:a Wetter DC
2:a Mörbylånga B
3:a Gunnebo A

Div 3
1:a Målilla C
2:a Gunnebo
3:a Old Barn DC

Målillas div 1 Herrlag gick obesegrade genom riksserien och kommer under
nästa säsong kämpa mot de stora grabbarna i Elitserien. Det är flera år sedan ett
herrlag representerade Götaland i högsta riksserien. Målillas damer spelade
under säsongen i Elitserien och gjorde ett gott försök att hänga kvar. Lika många
segrar som herrarna fick, lika många förluster fick damerna och spelar nästa år i
Div 1.

Jag vill tacka alla i Götalands dartförbund för detta år och hoppas vi kommer ha
ett lika bra dartår 2013-14.

