Protokoll från SvDF:s Styrelsemöte Nr 4 den 5:e februari 2011
Plats: Noble House Malmö

Närvarande
Careen True (CT), Leif Karlsson (LK), Anne Gustafsson (AG), Ola Holmberg (OH), Camilla
Rehnlund (CR), Nils-Erik Ekman(NEK) och Stefan Kilman(StK).
Frånvarande:
Förkortningar: Förbundsstyrelsen (FS) Tävlingskommittén (TK) Seriekommittén (SK)
Juniorkommittén (JK) Förbundskapten (FK) Arbetsutskott (AU) Internationell representant (IR)

§ 1 Mötets öppnande
Careen True (CT) hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 3 Uppföljning av föregående styrelsemötesprotokoll
Protokoll från tidigare styrelsemöten gicks igenom, redaktionella justeringar gjordes.
Protokollet från distriktsmötet gicks också igenom varvid styrelsen beslöt att lägga dessa till
handlingarna.

§ 4 Kassören rapporterar
Anne Gustafsson(AG) bad styrelsen om att få anlita en bokföringsfirma då hon ansåg att hon
behöver hjälp på grund av att vi bland annat skall behöva registrera förbundet som arbetsgivare.
Detta är orsakat av att den person som gör vårat korsord inte har en egen firma utan att vi skal
betala skatt för hans tjänster. Styrelsen beslöt att godkänna att Anne(AG) kontaktar en
bokföringsfirma. För övrigt flyter det in lite pengar från Riksidrottsförbundet, UDD har inte
betalat sina böter för att de hade en distriktsrankad tävling samtidigt som det genomfördes en
riksrankingstävling i VDD.

§ 5 TK rapporterar
Camilla Rehnlund(CR) informerade att Rankingtabellen skall vara uppdaterad och klar så att
den är aktuell inför Götalandsspelen, alla resultat från DM har nu inkommit. Nils-Erik Ekman
kommer att hjälpa till med att uppdatera rankingtabellen för att på detta vis avlasta Richard
Hagel.
Pentathlon kval kommer att hållas i Bro helgen efter SM, det kommer endast att hållas ett
rikskval då intresset i distrikten har varit svalt.
I de nya tävlingsbestämmelserna som håller på att utarbetas skall det framgå att de spelare
som har ett avtal med PDC inte får deltaga i SM och Swedish Open på grund av att om de
skulle vinna så förlorar Sverige en plats i Wnmau World Masters. Orsaken till detta är att det
står i dessa spelares kontrakt att de inte får deltaga en en tävling som innehåller World i
namnet.

Spelformen i SM är 5x501 och i finalen spelas 7x501 vilket inte har framgått i anmälan och
detta skall även skrivas in i tävlingsbestämmelserna.
Styrelsen föreslog att man skall se över vilka klasser som framöver skall ingå i SM samt om
an eventuellt skall försöka hålla ett separat SM för juniorer i framtiden.

§ 6 SK rapporterar
Stefan Kihlman informerade om att Riksseriens sammandrag nummer 2 har genomförts i
restaurang Kökselvans lokaler i Älvsjö, här spelades på 75 banor och det var ett väl genomfört
sammandrag. Klagomål på våra banor gjordes dock, dels är det problem för skrivare då avståndet
mellan tavlor är snålt samt att det skyddet som sitter framför belysningen sitter lite lågt vilket gör
att några spelare träffade denna vid kastomgångar. Sista sammandraget kommer att ske i
Göteborg. Norrlandsserien har haft 2 sammandrag och här har allt fungerat bra.
De klubbar som inte ännu har fått sina organisationsnummer har meddelat att de väntar på dessa
från skattemyndigheten.

§ 7 JK rapporterar
Ola Holmberg(OH) informerade att han håller på att sätta samman en JK-grupp, han väntar på att
få kontakt med en person från Mörbylånga. Ola hoppas på att träffa denna person under
Götalandsspelen som han kommer att bevista. Det beslutades att de 20.000 kronor som finns
reserverade på Bosön skall användas för juniorerna. Leif Karlsson(LK) kontaktar Bosön och
meddelar vad som önskas för juniorerna.

§ 8 FK/IR rapporterar
Camilla Rehnlund(CR) håller på att omarbeta kontrakt för spelare och förbundskapten. I övrigt
diskuterades att göra en satsning på landslaget då vi har fått 100.000 kronor från
Riksidrottsförbundet i landslagsstöd. Här diskuterades om att lägga ett landslagsläger på Bosön
för att bland annat kunna erbjuda mentaltränig till våra landslagsspelare.

§ 9 RF
Leif Karlsson(LK) informerade från Ordförande mötet som var i Malmö i samband med
Riksidrottsforum. Det som behandlades var väldigt kort om utredningar och en diskussion om
förhållandet mellan Riksidrottsförbundet och Olympiska kommittén om bidragsformer.
Leif(LK) informerade även att han har haft en dialog med Bengt Carlsson som är Controller
på Riksidrottsförbundet om förändringar i stadgarna, dessa förändringar kommer även att
skrivas som motioner. I samband med den genomgången med Bengt Carlsson diskuterades
även att göra en utbildning för distriktens kassörer så att vi för samma typ av kontoplan
mellan förbund och distrikt. Denna utbildning är tänkt att genomföras samtidigt som vi har
distriktskonferens nummer 2.
Leif (LK) har kontakt med Jens Lindquist på SISU idrottsutbildning angående
föreningsutbildningen som kommer att ske under våren.
Careen True(CT) och Leif Karlsson(LK) kommer att närvara på en träff med
Riksidrottsförbundet och några andra förbund på måndagen den 7:e februari.

§ 10 SWOP
Leif Karlsson(LK) har varit i kontakt med Scandic Infracity i Upplands Väsby angående
Swedish Open i år. Vi kommer att få en offert men hotellet är mycket intresserade att vi skall
arrangera tävlingen där. Styrelsen beslöt att förbundet kommer att hålla i tävlingen själva men
att vi skall ta kontakt med några föreningar som bland annat kan hjälpa till med att bygga
banor och transportera dessa, samt eventuellt hjälp med andra saker under tävlingen.

§ 11 Strategier utifrån föregående distriktsmöte
Dokumenten: Verksamhetsplan, Utvecklingsplan, Elitstrategi och Juniorstrategi behandlades och
dessa bifogas Styrelseprotokollet som bilagor.

§ 12 Distriktskonferens 2
Datum för distriktskonferens 2 sattes till den 27:e mars med ankomst den 26:e. Careen True(CT)
beräknade att det skall räcka med en dags möte mellan klockan 09:00 och 16:00 då de flesta som
reser finns på plats. Platsen blir Stockholm Leif Karlsson(LK) undersöker med Scandic Alvik om
det finns något ledigt alternativ till detta blir annars Scandic Bromma. Det som kommer att
behandlas på detta möte blir i huvudsak planering och diskussioner inför årsmötet. Samt hur vi
skall behandla avgifter och licenser i framtiden.
Hänskjutet till behandling på detta möte är även spelarkarens frågan.

§ 13 Dart News
Årets första nummer ligger för tryckning och här har inkommit reportage från alla distrikten.
Det som skall undersökas är hur vi skall fakturera Bex för annonsen i tidningen då vi inte
kommer att ha Bex som sponsor efter SM.

§ 14 Media och Internet
Leif Karlsson(LK) informerade styrelsen att han under idrottsgalan pratade med några
programledare för TV sporten om hur vi skall nå ut med information från SM, EM och VM
när vi gör bra resultat. Tipset var att informera SVT innan tävlingen för att de skall vara
beredda på resultat.

§ 15 AU rapport
AU har haft ett möte där man behandlade inköp av Dartbanor.

§ 16 Kommande årsmöte
Careen True(CT) föreslog att årsmötet skall vara den 11 juni i Stockholm. Information till
distrikten och föreningarna kommer att skickas ut. Distrikten får även en genomgång på
distriktskonferensen inför årsmötet. Leif Karlsson informerar RF om datum och ort.
Plats kommer att beslutas senare. Svar på deltagande på årsmötet beslutades att det skall vara
styrelsen tillhanda senast den 21:e maj.
Leif Karlsson(LK) informerade om de förändringarna i stadgarna som RF:s controler
föreslog, se bilaga.

Leif Karlsson(LK) påminde även att vi inte har jämfört idrottsförsäkringen från Folksam med
några andra försäkringsbolag. Denna offert från Folksam bifogas protokollet.

§ 17 Information
Någon annan information utöver det som har behandlats fanns inte till mötet.

§ 18 Skrivelser
Det fanns inga skrivelser att ta upp för behandling.

§ 19 Utbildning
Leif Karlsson(LK) informerade om de datum som är planerade för Föreningsutbildningen
tillsammans med SISU. Inbjudan kommer att gå ut till distrikt och föreningar.
Det kommer även att hållas en kassörsutbildning för distriktskassörer i samband med
distriktskonferensen.

§ 20 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 21 Nästa möte
Det beslöts att nästa möte kommer att hållas lördagen den 26:e mars innan
distriktskonferensen.

§ 22 Mötets avslutande
Careen True(CT) tackade för dagens möte och förklarade detta för avslutat.

Vid protokollet
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Justeras
2011-02-

Leif Karlsson

Careen True
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§ 20 Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma
Förbundsstämma hålls varje år senast i juni månad på tid och plats som förbundsstyrelsen (FS) bestämmer.
Kallelse till stämman utfärdas av förbundsstyrelsen (FS) dels genom kungörelse i förbundets officiella
kungörelseorgan och på förbundets officiella hemsida senast två månader före mötet samt sändas till
Specialdistriktsförbunden (SDF) för distribution till föreningarna.
Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsinriktning
och ekonomisk plan för kommande period samt förbundsstyrelsen (FS) förslag (propositioner) och inkomna
motioner till förbundsstämman – vilka skall vara åtföljda av förbundsstyrelsens (FS:s) yttrande- skall senast
28 dagar före mötet publiceras på förbundets officiella hemsida, samt sändas till Specialdistriktsförbunden
(SDF) för distribution till föreningarna.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman

Ny text

§ 20 Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma
Förbundsstämma hålls varje år senast i juni månad på tid och plats som förbundsstyrelsen (FS) bestämmer.
Kallelse till stämman utfärdas av förbundsstyrelsen (FS) dels genom kungörelse i förbundets officiella
kungörelseorgan och på förbundets officiella hemsida senast två månader före mötet samt sändas till
Specialdistriktsförbunden (SDF) för distribution till föreningarna.
Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhetsredovisning och årsbokslut, verksamhetsinriktning
och ekonomisk plan för kommande period samt förbundsstyrelsen (FS) förslag (propositioner) och inkomna
motioner till förbundsstämman – vilka skall vara åtföljda av förbundsstyrelsens (FS:s) yttrande- skall senast
28 dagar före mötet publiceras på förbundets officiella hemsida, samt sändas till Specialdistriktsförbunden
(SDF) för distribution till föreningarna.

§ 21 Ärenden vid förbundsstämma
Punkt 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Ny lydelse
1. Punkt 7 Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut.

§ 27 Förbundsstyrelsen (FS) åligganden
5. Att följa och stödja verksamheten inom föreningarna, Specialdistriktsförbunden (SDF) samt granska
Specialdistriktsförbundens (SDF:s) verksamhets- och förvaltningsberättelser
7. Att upprätta verksamhetsberättelse och årsbokslut samt förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk
budget för kommande period, även i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas
förbundsstämman och tillse att av förbundsstämman fattat beslut verkställs inom av förbundsstämman
fastställda ekonomiska ramar.
Ny text
5.Att följa och stödja verksamheten inom föreningarna, Specialdistriktsförbunden (SDF) samt granska
Specialdistriktsförbundens (SDF:s) verksamhetsberättelse och årsbokslut.
7. Att upprätta verksamhetsberättelse och årsbokslut samt förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk
budget för kommande period, även i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas
förbundsstämman och tillse att av förbundsstämman fattat beslut verkställs inom av förbundsstämman
fastställda ekonomiska ramar.

§ 37Åligganden
Förening skall
• Följa Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar samt Svenska Dartförbundets (SvDF:s) stadgar,
tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser, bestraffningsbestämmelser, övriga bestämmelser och
beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
•

årligen betala årsavgift och avge årsrapport samt till Svenska Dartförbundet(SvDF) insända sin
verksamhets- och förvaltningsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

Ny text
Förening skall
• Följa Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar samt Svenska Dartförbundets (SvDF:s) stadgar,
tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser, bestraffningsbestämmelser, övriga bestämmelser och
beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
•

§40

årligen betala årsavgift och avge årsrapport samt till Svenska Dartförbundet(SvDF) insända sin
verksamhetsberättelse och årsbokslut för sist förflutna verksamhetsår.

Revisorer och revision

Svenska Dartförbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två auktoriserade
eller godkända revisorer, däribland en medlem av RF:s revisionskommitté.
Förbundsstyrelsens (FS) räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 maj
årligen. Handlingarna skall sedan efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1juni
Ny text

§ 40 Revisorer och revision
Svenska Dartförbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av 1 auktoriserade eller
godkända revisorer och 1 medlemsrevisor.
Förbundsstyrelsens (FS) räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15 maj
årligen. Handlingarna skall sedan efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1juni
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Verksamhetsplan 2011/2012
Svenska Dartförbundet
Verksamhetsplanen är ett instrument för verksamhetsansvariga inom styrelse i Svenska
Dartförbundet (SvDF) , Special Distrikt Förbundens (SDF) styrelse samt arbetsgrupper inom
både SvDF och SDF får att planera, prioritera, utveckla och följa upp verksamheten.
Verksamhetsplanen behandlar inte verksamheten i sin helhet utan fokuserar på strategiska val
och prioriteringar. Verksamhetsplanen är den ansvariga styrelsens instrument för att leda
verksamheten mot beslutade mål och mot ständiga förbättringar.

Uppdrag
Styrdokument
•
•
•
•
•
•

Riksidrottsförbundets stadgar
Idrottens antidopingreglemente
Riksidrottsförbundets policydokument
Worls Dart Federations (WDF) stadgar
Svenska Dartförbundets stadgar
Svenska dartförbundets policy- och måldokument

Målgrupp
•
•
•

Utövare av dart
Potentiellt blivande utövare av dart
Föreningar

Nulägesbeskrivning
•
•
•

Föreningarna är medlemmar i SvDF och SDF
Föreningarna består av licensierade spelare
Vi har idag 9 distrikt
o Dalarnas Dartförbund (DDF)
o Götalands Dartförbund (GDF)
o Nedre Norrlands Dartförbund (NNDF)
o Norrlands Dartförbund (NDF)
o Skånska Dartförbundet (SkDF)
o Stockholms Dartförbund (StDF)
o Svealands Dartförbund (SvDF)
o Uppsalas Dartförbund (UDF)
o Västsvenska Dartförbundet (VDF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distriktens representanter/representant träffas i samband med två distriktskonferenser
Distrikt/SvDF har svårt att tillsätta platser inom organisationen
Engagemanget för verksamheten är fortsatt lågt bland spelarna
Det är hög medelålder på spelarna
Strategier för utvecklande av eliten inom dart är under utveckling
Strategier för utvecklande av ungdomar är under utveckling
Darten är förhållandevis osynlig i riksmedia
Deltagandet sjunker på vissa tävlingar och ett utvecklingsarbete har påbörjats
Ett utvecklingsarbete för att följa upp kvaliteten på tävlingarna i landet har inletts
Det finns en otydlig bild bland medlemmarna om funktionen av de olika organen (SvDF/SDF)
Majoriteten av våra föreningar har inför 2011 aktiverats på IdrottOnline
Samtliga föreningar som var aktiva 2010 har till 2011 ordnat organisationsnummer
Förbundet har en egen medlemstidning
Nyhetsflöde/information till medlemmar har förbättrats genom övergången till IdrottOnline
Vi har 64 tävlingsbanor för att förbättra möjligheterna till större arrangemang
Vi har ett gott samarbete med RF och SISU
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Utvecklingsplan Svenska dartförbundet 2011/2012
Nuläge
Vi har under 2010 gjort en omfattande organisationsförändring och denna är nu inne i en
övergångsfas som innebär att vi anpassar till den nya organisationen med föreningarna som
medlemmar i förbundet men även att vi mellan de distrikt vi har idag och förbundet måste
fortsätta att arbeta fram en organisation där vi oberoende på var vi befinner oss har en
gemensam bild av de visioner vi vill uppnå. Vi har idag 9 distrikt där flera av distrikten
(framförallt i de norra delarna) är väldigt små och har få aktiva inom både distrikt och i
föreningarna. Det starkast området är Stockholm och Uppsala där ¾ av medlemmarna finns.
Då strukturen inom organisationen inneburit att distrikten varit självstyrande finns få
kontaktmöjligheter och möjligheterna till gemensamma träffpunkter har varit få. Detta i sin
tur har inneburit att man inte har haft en gemensam vision och att gemensamma satsningar för
utvecklande inte funnits. Vi har ökat dialogen mellan distrikten genom att ha två
distriktskonferenser årligen för att ge distrikten möjlighet till utbyte. Detta arbeta måste
givetvis fortsätta.
Darten är också en idrott som under flera år har tappat spelare och föreningar vilket inneburit
ekonomiska påfrestningar både för distrikten och för förbundet då satsningar på exempelvis
juniorlandslag och landslag inte kunnat genomföras fullt ut då ekonomiska medel för detta
saknats. Med RF och de medel som vi nu har att tillgå har vi under 2010 påbörjat hur man ska
hantera detta och mycket av verksamheten har handlat om utarbetande av strategiska visioner
och hur vi inom hela landet kan skapa tillfällen för hur vår verksamhet ska kunna växa.
De aktiva utövarna har inom darten en hög medelålder och det är stora problem överallt att
tillsätta funktionärer till olika uppgifter. Detta gör också att de funktionärer som finns idag är
hårt ansatta och har många uppdrag vilket påverkar möjligheterna till ett aktivt
utvecklingsarbete. Här innebär också problem vid överlämning till nya på olika
funktionärsposter då det är få personer med inblick i hur verksamheten ser ut. Att det är få
personer aktiva innebär också att dessa personer inte når ut med vad som sker vilket också
minskar engagemang och intresse från flera att delta.
Vi har idag övergått till IdrottOnline, dels för att förbättra hur vår information inom
organisationen sprids, men även för att vi inte tidigare haft ett fungerande licensregister och
en enhetlig medlemshantering då denna legat på distrikten tidigare. Vi har under 2010 fått
nästan alla föreningar och medlemmar att övergå till IdrottOnline samt att ordna
organisationsnummer för de föreningar som vill vara verksamma.

Vision
Vår vision är att idrotten ska öka, verksamheten föryngras och att vi ska etablera oss inom
världseliten. Dart är en idrott som inte behöver vara en konkurrerande idrott till andra idrotter
utan istället kan vara ett komplement. Att dart är ett sätt att bidra till sammanhållning
samtidigt som den ger fokus och möjlighet att utveckla individen till att prestera i rätt
ögonblick och att kunna koncentrera sig vid avgörande situationer är en sida som ör lyftas
fram.
Dart ska öka

Vi har under flera år haft en negativ trend med minskade föreningar och färre medlemmar och
denna är något som är avgörande att vi kan vända, för att idrotten ska överleva. Vi ser framför
oss (till att börja med) hur vi kan nå upp till ett ökat medlemsantal ganska fort och på sikt
finns egentliga inga begränsningar för darten då det är en idrott som är tillgänglig och som
nästan alla har provat vid något tillfälle.
Verksamheten ska föryngras
Idag har vi en hög medelålder och med andra möjligheter som RF innebär ser vi ljust på en
förändring inom detta område.
Vi ska etablera oss inom världseliten
Vi ser också att vi har möjlighet att nå goda internationella framgångar då detta under åren
skett trots att våra landslag inte tidigare fått möjlighet till stöd i att nå några framgångar. Med
hjälp och stöd tror vi att våra spelare skulle kunna etablera sig inom världseliten inom kort tid.

Strategi
Vi fortsätter arbetet med att få föreningarna att fungera för arbetet med att föra darten framåt
ska spridas och etableras inom hela organisationen. För att detta ska vara möjligt måste
arbetet ske i samarbete med våra SDF då det är dessa som har kunskap och kännedom om
föreningarna. Våra satsningar på att få med föreningarna hoppas vi ska bidra till att
föreningarna ser vikten av att utveckla den egna verksamheten och med detta bidra till ökat
medlemsantal och bland dessa framförallt juniorer.
För att föreningarna i sig ska stärkas i sina roller måste vi tydliggöra deras roller samt bistå
dem i deras utveckling.
Vi väljer också att gå vidare med ett arbete för juniorer som skiljer sig från hur det sett ut
tidigare och vi har arbetat fram en strategi för hur verksamheten ska utformas under
2011/2012.
För att ge oss framgångar internationellt kommer en satsning inom eliten att ske där vi också i
högre utsträckning kräver mer av vår elit eftersom vi nu också har möjlighet att bistå i deras
personliga utveckling. En elitstrategi är under pågående och vi hoppas att den ska träda ikraft
till säsongen 2011/2012 (inför VM på Irland i september).
Vi har inlett ett samarbete med en extern aktör för att under 2012 inleda en satsning inom
barn- ungdomsverksamhet på skolor/fritidsgårdar. Till att börja med är denna satsning
koncentrerad till Stockholms län men efter utvärdering av projektet skulle detta kunna leda till
liknande verksamhet i hela landet.

Jämställdhet och jämlikhetsperspektivet
Vi har i dagsläget en majoritet män/pojkar som är aktiva utövare inom idrotten. Här ser vi
dock att det på förbundsnivå finns en hög andel representation av kvinnor i styrelsen vilket vi
också hoppas på sikt innebär att bilden av idrotten inte uppfattas som en manssport, vilket det
tidigare har gjort. Utöver detta har vi inga riktade strategier för hur vi ska arbeta utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Idrotten är en tillgänglig idrott och de som vill delta i verksamheten
ska så också få. Svenska Dartförbundet ser detta som en kommande fråga då det är många
andra frågor som istället ligger som fokusområden. Vi ser med glädje hur dessa uppgifter blir
tydligare med IdrottOnline och ser med spänning fram emot hur vi framöver även kan titta på
hur vi kan i vår verksamhet använda dem.

Samarbete med SDF
Vi avser att arbeta tätt med våra SDF, framförallt handlar det också om att stärka de mindre
SDF i deras roll. I huvudsak handlar det dock om att tillsammans med SDF hitta en
gemensam grund att stå på. Vi har med den nya organisationen också en förändringsprocess i
hur man bedriver verksamheten i distrikten eftersom de i hög grad fortfarande är självständiga
och har svårt att ta till sig de mål som man enats om och att faktiskt agera utifrån målen.

Trånga sektorer och hinder för SF
Vårt stora problem inom Svenska Dartförbundets verksamhetsområde är att det i dagsläget
sker många och stora förändringar. När dessa är hanterade kvarstår dock exempelvis bilden av
dart som pubsport. Här har vi ett område där vi måste arbeta aktivt för att visa att dart inte
bara innebär att man har trevligt över ett par öl utan även att det är en precisionsidrott som
kräver koncentration och engagemang för det man gör. Detta är en bild som vi inte bara
behöver sprida utanför verksamheten utan även inom verksamheten så att de spelare vi idag
har känner att idrotten faktiskt är och kan vara rumsren och att barn och ungdomar kan delta i
verksamheten. Vi kommer för att fortsätta arbetet med hur vi ska få bort pubstämpeln och
arbetet med att separera alkoholen från darten.
Vi behöver förändra bilden av hur verksamheten fungerar hos våra distrikt. Dessa arbetar
fortfarande med utgångspunkt om att de är särskiljda från Svenska Dartförbundet och man når
då inte ut i föreningarna inom dessa distrikt.

Mätpunkter SF
Svenska Dartförbundet ska fokusera på ökat medlemsantal, föryngring av verksamheten samt
föreningarnas delaktighet. För att mäta detta anges härmed 3 mätpunkter:
•
•
•

Ökat medlemsantal.
Antalet licensierade spelare under 20 år.
Hur många föreningar som representerats på SDF/SF årsmöte.
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Elitstrategi
Vi har i lilla Sverige många väldigt duktiga spelare och hävdar oss oftast väldigt bra
Internationellt. På damsidan har vi i många år nu toppat och på herrsidan är det nästan alltid
någon av våra svenska spelare som är framme och nosar i toppen.

Problemområden
Vi har en liten tillväxt vilket gör att det inte är så stor omsättning i eliten och vissa spelare har
dominerat i den svenska elittoppen i över 10 år. Vi behöver därför tillväxten av nya spelare.
Nya spelare lockas fram, framförallt genom synliggörandet av svenska spelare som är
internationellt konkurrenskraftiga. Vi ser därför ett stort behov av att för vår elit genomföra en
satsning för att förbättra deras chanser till internationella framgångar. Ett stort hinder inom
darten är alkoholen som är tillåten inom World Darts Federation (WDF) vilket gör att man
ogärna tar steget till helt nykter dart eftersom man gärna vill möta sina motståndare på lika
villkor. Dart är en sport som handlar om att ha ett starkt psyke och det är oftast detta som är
avgörande i en match mellan två duktiga dartspelare.

Metoder
För att ge våra spelare bättre förutsättningar för att lyckas Internationellt, utöver deras egna
vilja och ambitioner, vill vi:
• Stärka våra spelare genom mental träning
o Vi tror och hoppas att detta kan bidra till att våra spelare kan minska
alkoholkonsumtionen och också bli uthålligare och klara av att plocka fram det
lilla extra även långt fram i turneringarna.
o Vi tror och hoppas att detta kan ge våra spelare ett bättre självförtroende inför
viktiga matcher. I dart är ett gott självförtroende och tron på den egna
kapaciteten ibland skillnaden mellan vinst och förlust.
•

Ge våra spelare möjlighet till att lära hur man inför tävling på bästa sätt förbereder sig
o Vi tror och hoppas att detta kan ge våra spelare kunskaper i hur man bäst äter för
att vara lugn och trygg i sig själv inför match. Hur våra spelare bäst förbereder
sig fysiskt för att orka spela på topp under en hel turnering. Näringslära är
därför en viktig ingrediens i vad vi vill att våra spelare ska få kunskap inom.
o Dart är framförallt en psykisk sport. För att klara av den psykiska pressen krävs
dock en god fysik. Det är därför viktigt tror och hoppas vi, at våra spelare får
förutsättningar för hur de kan maximera sin fysik och även skapa och bevara
en långsiktigt god fysik.

Vi kommer att av de landslagstrupper som utses framöver kräva att de för att få deltaga i
landslaget är villiga att ta dessa steg för att på sikt minimera alkoholkonsumtionen för våra
elitsatsande dartspelare.
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Juniorstrategi
Svenska Dartförbundet har i dagsläget aktiva juniorer men de är för få vilket hämmar dartens
tillväxt. Det är därför ett prioriterat område för Svenska Dartförbundet och dess
distriktsförbund att tillsammans med föreningarna vända denna trend.
Svenska Dartförbundet ser en akut situation i hur verksamheten i landet för våra juniorer
bedrivs i samspel med seniorverksamheten. Vi ser därför en nödvändighet i att man:
•
•
•
•

Lyfter ut juniorklasser ur sanktionerade tävlingar
Stoppar deltagande av juniorer under 16 år för att få delta i seniorverksamheten
Skapar egna tävlingstillfällen för juniorer
Möjliggör att juniorer får stöd inom elitsatsningen

Lyfter ut juniorklasser ur sanktionerade tävlingar
Våra juniorer hamnar oftast i skymundan i samband med att deras klasser ofta hålls vid
tidpunkter på tävlingar för att undvika att de påverkar möjligheterna för arrangören att ge
seniorverksamheten bästa tiderna. Vi anser att juniorerna istället bör lyftas fram och bli rena
juniorarrangemang. Detta skapar inte bara bättre förutsättningar för att minska i kostnader för
den enskilda utövaren utan bidrar även till att skapa en bättre atmosfär för barn och
ungdomar då alkohol inte på något sätt blir sammankopplad med juniorverksamheten. Vi tror
också att nya juniorer (som inte är barn till redan aktiva utövare) också ser att dart kan vara en
seriös sport på ett helt annat sätt än om den integreras med juniorverksamheten.

Stoppar deltagande av juniorer under 16 år för att få delta i
seniorverksamheten
I likhet med tidigare punkt handlar denna punkt om att i så hög utsträckning särskilja barnoch ungdomar från närvaron av alkohol.
Juniorer under 16 år får ej delta i: rankingtävlingar, SM, SWOP eller riksseriespel. Vi vill
även lämna en rekommendation till distrikten att införa samma begränsning.

Skapar egna tävlingstillfällen för juniorer
För att vi även i fortsättningen ska få fram fantastiska juniorer måste vi ge dem en möjlighet
till utveckling, personlig utmaning och glädje av att ta del i den sociala samvaron som darten
innebär. Till 2012 ska ett separat SM för juniorer anordnas. Under 2012 tas i samverkan med
privat aktör i Stockholm initiativ till en fritidsgårdssatsning. Ett helhetsgrepp på
juniorverksamheten i tävlingsform alternativt sammandrag för juniorer kommer att inledas
under 2011.

Möjliggör att juniorer får stöd inom elitsatsningen
Den elitsatsning som planeras skall även omfatta junioreliten. Ett ytterligare fokus är också att
få våra juniorer att bättre hantera och bibehålla sin kapacitet även som senior (efter 18 år).

Svenska Dartförbundet är av den uppfattningen att det prioriterade området är att få
juniordarten ”rumsren” i högre utsträckning för att vi också ska kunna ta in juniorer från
exempelvis fritidsgårdarna i samband med den satsning som inleds 2012. För att vi ska kunna
sälja in dart för barn- och ungdomar måste alkoholen särskiljas helt och omedelbart från
juniorerna.

En juniorgrupp kommer under 2011 att tillsättas där de ges i uppdrag att:
•
•
•
•
•
•

Se över juniortävlingarna och hur deras tävlingsarrangemang bör läggas upp
Följa befintliga juniorer och deras utvecklingskurvor för att se var man kan hitta
landslagsspelare och om en satsning på en enskild spelare bör göras
Vara förbundskapten för juniorverksamheten
Att bistå distrikten i tävlingsarrangemang för juniorer
Att skapa mötesplatser för juniorverksamheten där alkohol inte existerar
Säkerställa att juniorer inte deltar i seniorverksamheten om de är under 16 år

