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Året började på Ventim (Kalmar) med ett upptaktsmöte 11 augusti 2013.
Där var 7 av 11 klubbar representerade och vi försökte spika en tävlingskalender, vilket visade sig vara svårare än
på länge. Svenska Dartförbundet ändrar sin ett flertal tillfällen under året.
Vi är i dagsläget 14 klubbar i GDF och vi har 137 licenser. Vi har ett spritt distrikt, därför måste vi hjälpa varandra
med ett nära samarbete vid eventuella tävlingar eller seriespel.
Under året har vi haft sju distriktssanktionerade tävlingar och på dessa har vi haft 233 start i HS och 79 DS.
Föregående säsong hade vi 198 HS och 64 DS.
4 st seriesammandrag har genomförts, varav ett slutspel i div 1 där vinnande lag blev Målilla.
Nationellt sätt är GDF ett starkt distrikt idag. Vi har under året bärgat ett JSM guld av Hampus Norrström, 1 SM
brons av Andreas ”Didde” Harrysson, ett SM brons av Johanna Öhr i JSF samt Lena Eriksson ett SM brons i OTD.
Grattis till alla medaljörer och ni som tävlat men inte nådde ända fram.
Vi har under året fått en landslagsspelare i Göran ”Gösse” Eriksson (Målilla), 2 spelare har vunnit
Sverigesanktionerade tävlingar – Olli Lehtikangas och Gösse, båda Målilla. På lördagen i Göteborg var det 4
Målillaspelare av 8 i kvarten, Målilla 3 av 4 i semi och en klubbfinal där Gösse drog det längsta strået på. Söndagen
blev det ”finsk” seger i Göteborg där Olli tog revansch på lördagens finalmiss, Han fick slå Dennis Nilsson i finalen.
Vi har haft ett lag i Sweden cup under året, som spelades i Alvik. Vi blev 4 totalt och slagna med 2 poäng av STDF 2,
men med lite glada ögon blev vi tredje bästa distrikt. Det bärgades fina medaljer under denna helgen. Gösse, Ollie
3-4 i HS, Liz/Petra 3-4 DD. Jag tycker även att vi skall nämna de 2 coacherna Jessika Petersson och Björn Isacsson
för sina insatser under denna helg.
I riksserien har vi haft 7 lag representerade och bland annat Gunnebo vann sin serie Div 2c. Målilla DC, ja vad ska
man säga. Kommer in som nykomlingar i dartens finrum och tar plats, och vilken plats! De vinner grundserien i
elitserien obesegrade, Olli blir Outstanding player och får därmed åka till England och spela Pentathlon. I slutspelet
fick de möta Belkin i semi och SSDC i finalen. Som nykomlingar bärgades det ett SM silver.

Fina placeringar i dartvärlden som GDF presenterat under året har varit:

SM-silver (Målilla DC)
4 st bland de 10 bästa i OP-rankingen i Elitserien (Olli, Stefan, Gösse, Didde)

På riksrankingen har vi:
3 st bland de 10 bästa på herrsidan (Gösse, Didde, Olli)
2: plats i JSP (Hampus Norrström)
2:a plats i OTD (Lena Eriksson)
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1:a plats i OTH (Olli Lehtikangas)
/ordförande i GDF Stefan Petersson

