Verksamhetsberättelse säsongen 2018/19
Styrelsen har bestått av Linda Edensand (Ordf) Johanna Johansson (Vice Ordf) Pernilla
Torerud (Kassör) Anita Fagerholm(sekr) Joakim Karlsson (SK) Stefan Petersson( TK, Tillf Ordf)
Johan Lundgren (juk) Suppleanter Dennis Nilsson Paul Olsson
Götalands dartförbund har i är bestått av 13 föreningar. Dessa föreningar har tillsammans
181 medlemmar. Distriktet sträcker sig frän Ronneby i söder till Malmbäck i norr, Nissan i
väster till Mörbylånga i öster. Under året har vi haft 7 styrelsemöten ett ordförandemöte
samt ett planerings/TK möte. På planering mötet lade vi upp spelkalendern för säsongen.
När den var klar stod det klart att vi skulle ha 7 GDF sanktionerade tävlingar samt att serien
behövde 4 speltillfällen samt en dag till slutspelet. Tyvärr blir det så att mycket hamnar i
Kalmar med omnejd. Det är många klubbar i området samt att föreningar med egna lokaler
blir mindre. Det kanske inte bär sig ekonomiskt att hyra en lokal samt hyra banor/tavlor. På
dom tävlingarna vi har haft har det varit 8o unika spelare på HS samt 27 unika spelare på DS.
DS har varit totalt 108 start på dessa 7 tävlingarna. HS har varit 263 start. Det vi kan se är att
en förening sticker ut när det gäller placeringar. Dom 7 första på HS rankningen samt dom 3
första på DS spelar för samma förening. (Målilla)
Styrelsearbetet har gott lugnt till under säsongen. Vi har haft ett bra flyt under mötena och
mycket har diskuterats. Vi har tagit vissa disciplinära ärenden och meddelat berörda parter
vad vi har bestämt. Vad som ligger bakom dessa ärenden är fylla. Under året avgick Ordf.
Linda Edensand från sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gjorde att det blev en rockad i
styrelsen så att Paul Olsson gick in som ledamot i styrelsen. Dennis Nilsson fick frågan först
men han avböjde av personliga skäl. Det som hände mot bland annat Linda gör att vi i denna
styrelsen har tappat glädjen av att jobba för er just nu. När det skrivs på sociala medier att
hon ….. till sig platsen som Ordf. så blir inte glädjen större. När detta händer så är det ingen
som går ut och försvarar detta.
I slutet av April så anordnade GDF det stora riksserie sammandraget i Iffe hallen i Kalmar. Ni
som spelar riksseren var ju där och såg skapelsen. Det byggdes 126 banor från Tisdagtorsdagen. Det kom ca 700 dartspelare till denna tillställning. Det känns som att vi som
jobbade med detta är ett utdöende släkte.
Nu lite glada nyheter. Under säsongen som gått så har vi fina nationella samt internationella
framgångar. Andreas Didde Harrysson placerade sig 2a i SWOPEN han vann SM i HS för 3:e
året i rad HD med Tobias Köler VDF. Han kom 3-4a i Danmark Open . Målilla spelar slutspelet
i riksserien.
Det går bra för GDF vi är ett stabilt distrikt. Föreningarna är stabilt i antalet liksom antalet
licenser.
I distriktet har det anordnats två riksrankingtävlingar för juniorers och U25 men då på
föreningsnivå. Det är Lindsdal samt Old Barn som anordnat detta. Vi har köpt in ställningar,
tavlor samt pilar för att kunna visa upp darten på exempelvis ungdomsgårdar.
Denna styrelse tackar för året.

Med vänlig hälsning
Stefan Petersson Tillförordnad Ordf

