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Under året har vi i distriktet haft 8 st sanktionerade tävlingar. Vi har under året provat ett nytt
upplägg på tävlingarna. Börjat med dubbel rak cup sedan singelspel med poolspel. Detta har
gjort att vi är klara i mycket bättre tid med sanktionerat spel. På dessa har vi haft 106 start,
på damsidan (36 enskilda spelare). 290 start på herrsidan (97 enskilda
spelare). Sammanlagt har vi varit 396 start på våra tävlingar under året. Förra året hade vi
375 start, vilket är en ökning med 21 start. På dessa starter lägger vi 20 kr till slutspelet. I år
kom det in 7920 sek, detta täcker pris pengar samt pokaler.

Vi har haft 15 klubbar i distriktet på dessa klubbar ligger ....s licenser..
Vi har även haft distriktsserie med 3 olika serier där 22 lag deltagit med 129 enskilda spelare.
Ett slutspel samt kval för att gå upp till div 1 och div 2 . Resultatet i seriespelet div 1 blev:
1 Målilla A
2 Mörbylånga
3 Målilla B
4 Nissan
Dessa fyra spelade ett slutspel där Målilla A valde Nissan som motståndare i semifinalen och
Mörbylånga spelade mot Målilla B. Finalen spelades mellan Målilla A och Mörbylånga där
Målilla A vann finalen. 3a blev Nissan.
Gunnebo vann sin kvalmatch mot Västervik till div 1. Lindsdal vann sin kvalmatch mot Old
Barn till div 2. Sedan innan var det klart att Lindsdal spelar div 1 och att Highland spelar div 2
nästa säsong.

Den 26-28 februari arrangerade vi SM som gick på stadshotellet i Kalmar. Vi hade 148 herrar
och 58 Damer.
Totalt 246 start i samtliga klasser.
Vi hade en mycket bättre uppslutning av GDF-spelare detta året. Mycket kul att se . Blir
roligare att arrangera SM 2017, 2018 om intresset finns bland medlemmarna.

Vi har två stycken i GDF som är svenska mästare i dart; Hampus Norrström JSP samt
Johanna Öhr JSF.
Silver till Tim Danielsson i U25. Brons till Anton Öhr U25. Brons till Sanne Fagerholm JSF.
Brons till Olli Lehtikangas i Mix.
Vi som var på plats fick vara med om något historiskt. Daniel Larsson gjorde en 9 pilars
mot vår Torgny Blomqvist.
För den prestationen beslöt GDF och Svenska Dartförbundet att dela ut 20 000 i bonus.
Svenska och GDF delade på den summan.
Vi har även slagit ett rekord i Sverige att bygga banor. Aldrig tidigare har det byggts 100
banor till en och samma tävling.
Detta skedde i Iffe-hallen i Kalmar, 22-24/4 2016, när riksserien 2016 avslutades. Det kom
101 lag (ca 550 dartare) till Kalmar denna helg.
Vi har fått så mycket beröm för genomförandet av detta evenemang. Denny Sigfalk var
lyrisk när han såg lokalen för första gången.
Måste ge alla som hjälpte till på denna tävling en eloge för ert engagemang.
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Målilla kom 3:a i Elitserien och fick spela slutspel. Där spelade dom till sig ett SM brons
för klubblag.
Mörbylånga vann sin div 2 serie och får spela div 1 nästa år.
Det spelas dart utanför vårat distrikt. Här kommer lite av alla prestationer:
 Hampus Norrström vann ett VM Brons för juniorer.
 Göran Gösse Eriksson vann en BDO sanktionerad tävling på Island.
 Andreas Didde Harrysson är Nordisk mästare i lag och individuellt. I sin landslags
debut.
 Olli Lehtikangas vann SSDC closed
 Andreas vann dubbelt i skåne, både lördagens och söndagens singlar.
 Hampus vann Scandinavian Masters JSP
 Hampus vann båda tävlingarna Steel Open Lördag som Söndag JSP.
Vill passa på att tacka för förtroendet jag har haft i fyra år.
Jag vill tacka alla som ställt upp på dom tävlingarna vi har haft under dessa fyra år som
jag suttit som ordförande.
2012 Sweden cup, 2013 SM, 2014 Götalandspelen, 2015 SM, 2015 Riksserien med 88
banors-system, 2016 SM, 2016 Riksserien 100 banor.
Stefan Petersson
Ordförande Götalands Dartförbund.

