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Under året har vi i distriktet haft 8 st sanktionerade tävlingar. På dessa har vi haft 91 start på
damsidan och 284 start på herrsidan. Sammanlagt har vi varit 375 start på våra tävlingar
under året. Förra året hade vi 233 start, vilket ger en ökning med 142 start.
Vi har haft 13 klubbar registrerade i distriktet och på dessa klubbar ligger 165 licenser.
Vi har även haft distriktsserie med 3 olika divisioner där 19 lag deltagit Ett slutspel samt kval
har spelats. Resultatet i seriespelets grundspel div 1 blev:
1 Målilla
2 Mörbylånga
3 Gunnebo
4 Ronneby
Dessa fyra spelade ett slutspel där Målilla valde Ronneby som motståndare i semifinalen
och Mörbylånga spelade mot Gunnebo. Finalen spelades mellan Målilla och Mörbylånga där
Målilla vann finalen. Trea blev Ronneby.
Wetter vann sin kvalmatch mot Västervik och Pilkompaniet vann mot Nissan.
Wetter och Pilkompaniet spelar nästa säsong i div 1.
Vi har haft ett distriktsrankingslutspel med de 16 bästa herrarna i distriktet och de 8 bästa
damerna. Efter mycket bra spel av alla deltagare blev det Camilla Winther (Carlskrona) på
damsidan och Olli Lehtikangas (Målilla) på herrsidan som vann respektive klass.
För nästan exakt ett år sedan gick Götalandsspelen av stapeln på stadshotellet I Kalmar.
Olli segrade i OT, Hampus Norrström (Gunnebo) kom 2:a i JSP, Andreas ”Didde” Harrysson
(Målilla) hamnade på en fin 3-4 placering i HS.
På söndagen spelades riksrankingfinalen då det är de 16 bästa herrarna i landet och de 8
bästa damerna som gör upp om outstanding player titeln. På herrsidan hade vi i GDF 4 start
som representerades av Olli, Didde, Gösse och Stefan, alla Målilla. Finalen blev ett GDFderby mellan Didde och Olli där Olli vann och var med detta även klar för Winmau. Till
Winmau kvalificerade sig även Didde, Gösse och Hampus .
Distriktet har, förutom Götalandsspelen, även arrangerat riksserien med ett 88-banesystem
med ca 450 deltagare. Detta evenemang ägde rum 24-25 januari i Kalmar sporthall. De
klubbar i distriktet som bidrog med hjälp att genomföra detta, fick del i vinsten från GDF.
40 000 kr delades ut till distriktets klubbar i olika stora portioner beroende på hur många
nedtecknade mantimmar klubbarna bidrog med i arbetet.
I Riksserien har distriktet haft 8 lag representerade dock inte lika positiva resultat som året
innan.
Vi kommer igen nästa år med nya vassa pilar.
Den 6-8 mars arrangerade vi SM som gick på stadshotellet i Kalmar. Vi hade ca 137 start på
herrsidan vilket är 24 färre än 2013, 58 Damer, mot 53 2013, så fem fler.
Vi hade väldigt få Götalandsspelare som deltog vilket är tråkigt på ett så stort och ärofullt
evenemang.
På SM kom Didde 5-8:a efter en mycket välspelad match mot Markus Korhonen.
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Hampus vann ett silver i JSP.
Johanna Öhr vann ett silver i JSF .
Anton Öhr vann ett silver i U21- klassen.
Kicki Karlen kom 3-4 för dom lite äldre damerna.
Jessika Petersson/Angelica Strid kom 5-8 i DS.
På Gothic masters i år tog GDF ytterligare en titel i en riksrankingtävling. Didde och Björn
”Börje” Isacsson stod i finalen och Didde vann.
Sweden Cup detta året gick i Mölndal. De som kämpade i Götalands tröja var Olli, Gösse,
Didde, Börje, Jessika, Petra samt Camilla Salomonsson och Per Magnusson. Ett bra
kämpande lag och tredjeplatsen var GDF:s.
Vi lade ett medlemsmöte i Målilla 19 april där medlemmarna med information om viktiga
punkter. Mötet genomfördes trots mycket dålig uppslutning från distriktets medlemmar. Vissa
punkter ajournerades till planeringsmötet i augusti.
GDF ordförande Stefan Petersson

En sak jag vill att alla ska tänka på.
Vi är idag ett mycket aktivt distrikt. Vi anordnar en hel del tävlingar. Detta bygger på ett
engagemang av var och en. Om spelet behöver en frivillig skrivare eller att tillbringare är
tomma med vatten. Antingen fixar jag detta eller nästa år sitter jag ca 8 timmar i bil till
samma tävling.
Tänk tanken att du har bjudit hem dessa spelare till dig. Hur vill du att dom upplever ditt hem
samt service. Det lilla extra alla ger blir så mycket större hos våra lång väga gäster.

