Verksamhetsberättelse Götalands Dartförbunds 2017/2018
Ordförande:
Det har varit ett år med ett antal förändringar i sammansättningen av styrelsen
på grund av avhopp och sjukdom. Den styrelse som är aktuell och har verkat
fram till årsmötet är: Ordförande: Anita Fagerholm, Kassör: Pernilla Torerud
JK, junioransvarig, Linda Edensand, TK, tävlingsansvarig, Pontus Danielsson
SK, Serieansvarig, Joakim Karlsson samt sekreterare Maria Rydell.
I distriktet finns det 14 dartföreningar och vi har under verksamhetsåret haft 189
licensierade spelare.
Vi inledde verksamhetsåret med styrelsemöten den 18/6 i Målilla. Den 13/8
hade vi medlemsmöte på Ventim där vi tillsammans med föreningarna beslutade
om spelschemat 2017-2018. Det blev 9 stycken tävlingar. Tävlingarna samt
seriespelet har fungerat bra.
Vi i distriktsstyrelsen har haft två stora tävlingar att arrangera, Götalandsspelen
samt riksseriesammandrag 3. Båda arrangemangen gick bra arrangörsmässigt
men det hade kunnat vara betydligt fler deltagare från vårt distrikt på vår egen
tävling, Götalandsspelen. Nu var det få spelare som kom från oss och det är
bekymmersamt men förhoppningsvis en engångsföreteelse. Det har sett likadant
ut, med sjunkande antal startande, på alla sverigesanktionerade tävlingar. Vi
hoppas att det även där är ett tillfälligt tapp och att det vänder upp nu under
kommande verksamhetsår.
Riksseriesammandraget som gick av stapeln den sista helgen i april var lyckat.
Vi byggde upp 126 banor och det var 126 lag som deltog. De gjorde att det
under helgen var runt 700 spelare som var i Iffehallen. Vi har fått mycket beröm
för genomförandet och jag är oerhört stolt över vårt distrikt. De som var där och
jobbade gjorde en otroligt fin och bra insats både för tävlingen men även som
representanter för Götalands dartdistrikt.
Det som var ett minus är att det var så få som var med och hjälpte till under
själva tävlingsdagarna. Det blev både ansträngande och långa arbetspass för de
som var där.
Trots det gjorde de ett fantastiskt jobb!

De är flera spelare från vårt distrikt som utmärkt sig väl och gjort god reklam för
Götalandsdartdistrikt genom sina framgångar. I distriktet blev tre av spelarna
svenska mästare: Andreas Harrysson, Hampus Norrström samt Olli Lethikangas.
Andreas Harrysson har även vunnit:
Herrsingel och herrdubbel i Nordic cup.
Herrsingel i Finish Open
Han vann och kom etta i riksrankingtabellen
2:a i herrsingel i Polish Open.

Junior:
När det gäller våra juniorer så har de också gjort bra resultat och varit goda
förebilder.
Hampus Norrström
1:a i U25/ herr och 3:a i junior pojk i riksrankingen.
3-4 båda tävlingsdagarna i Polish Open.
Hampus har även deltagit i VM och Winmau.
Det är fler juniorer, från distriktet, som det gått bra för i riksrankingen.
Linus Andersen 4:a juniorsingel pojk samt 5-6 i U25 herr.
Sanne Fagerholm 5-6:a i U25 damer.
Sanna Svärd 7:a i U25 dam.
Michael Hoffman 10:a i både Junior pojk och U25 herr.
Sanne Fagerholm har även deltagit i Winmau.
Juniorerna har haft läger i Uppsala där Svenska Dartförbundet via Mikael
Rehnlund deltog och erbjöd de juniorer som ville vara med i en satsning där de
kan få träningshjälp och andra tips. Det har också påbörjats diskussioner med
Skåne om ett samarbete för våra juniorer där det tittas på hur ett eventuellt
Penthalon spel för säsongen 2018-2019 kan organiseras och spelas.
Det är även föreningar som tagit till vara på Svenska Dartförbundets erbjudande
om att få Webcam paket till sina juniorer så de kan delta i de
serier/tävlingar/cuper som finns där.
Det har som sagt hänt en hel del under året både på junior och seniorsidan.

Tack för ordet och för den här säsongen.

