Klubbledermøte 5. oktober.
Det var i alt 9 personer til stede. 5 fra kretsstyret + 4 øvrige.
7 av 17 klubber var representert, følgende klubber møtte opp: Strømsø, Yorker, King George, The
Playerz, TTA, DGA og HDT.
Hovedtema: Dartens fremtid.
Det ble sendt ut invitasjon på epost og det ble postet informasjon på facebook om klubbledermøtet.
I eposten som ble sendt ut ble det bedt om tilbakemelding. Det ble også informert om at
saker/forslag som styret kan/burde jobbe med kunne sendes inn i forkant av møtet. Svært få klubber
svarte på henvendelsen/innkallingen.
Det ble tidlig kommentert på møtet at det var skremmende dårlig oppslutning til dette møtet. Man
kan lure på om folk (dartere) egentlig bryr seg om sporten overlever eller ikke.
Mange ting ble diskutert på møtet, men det var oppførsel/alkohol/rekruttering som det ble snakket
mest om.
OPPFØRSEL:
Vi må ta tak i dårlig/usportslig oppførsel mye raskere enn hva som er tilfelle i dag.
Profesjonell jury.
Ta i bruk offisielt klageskjema til bruk på turneringer. Innføre gebyr ved innlevering av klage?
Forslag om å innføre «korttidsstraff» slik at en spiller kan utestenges fra pågående og/eller neste
kretsturnering uten å måtte gå igjennom et tungvint apparat med ndf. Forslag til regler kommer.
Fjerne disk ved sent oppmøte til kamp. Innføre tapt legg hvert tredje minutt til en kamp evt avgjøres
på walkover. Spiller som har tapt kamp kan delta videre i turneringen hvis han/hun har igjen uspilte
kamper i innledende runder.
ALKOHOL:
Synlig (overstadig) beruselse må slås mer ned på.
Det er ikke lett å skulle rekruttere juniorer når alternativet etter fylte 18 er fri flyt av alkohol.
Vi må ta på alvor at dartspillende foreldre ikke ønsker at egne barn skal begynne med dart pga all
fylla som er på turneringer.
REKRUTTERING:
Strømsø har noen konkrete planer om rekruttering av juniorer. De har tilgang til lokale i
Drammenshallen.
Møtet ble enig om at vi «samler oss» og jobber videre sammen med Strømsø.
Innføre juniorklasser opp til og med 23 år.
HANDICAP-DART
King George har snakket om å legge til rette for rullestolbrukere som ønsker å spille dart.

Møtets deltakere ble enig om at de skal jobbe videre med sakene som ble diskutert, og etter hvert
legge frem ideer/forslag til resten av kretsen. Som igjen da kan ta del i den videre endring/utvikling
av dartsporten.
Enkelte forslag kan bli fremmet allerede på Kretstinget for 2020.

Øvrige ting som det ble snakket om















NDF Mailingliste: Mange kjenner ikke til denne lista. Kanskje NDF skal innføre en rutine at
alle medlemmer automatisk legges inn i mailingliste (medlemmer må kunne melde seg av).
NDF: Endre seeding på NM Single slik at regjernede mester er seedet som nr 1.
NDF: Oppfordre til mer fokus på Darts istedenfor Fyll på NDF’s facebook-side.
NDF: Opprette rekruttering som en egen post i budsjett slik at det skal bli lettere for
klubber/kretser å jobbe med dette.
KRETS: Innføre gebyr når klubber ikke svarer på epost når det bes om tilbakemelding.
Dette vil blant annet gjelde ved innkalling til klubbledermøte og Kretsing.
Innføre gebyr hvis klubb ikke klarer å stille på Kretsting.
Krets/Ndf: lage en læringsvideo slik at nybegynnere kan få gode og nødvendige tips for
teknikk osv.
Fair Play. Vi må oppfordre mer til fair play.
Gjennomgang av Turneringsstruktur på Kretsnivå. Kan/skal vi endre noe?
Forslag om å flytte noen av søndagsturneringer til egne lørdager.
Innføre begrensning på antall piler, mange kamper tar alt for lang tid.
Kleskode. Dagens kleskode er vanskelig å følge opp. Skal man gi slipp på kleskoden utenom
på NM og KM?
Forhåndsbetaling på kretsturneringer. Innføre gebyr til de som betaler ved oppmøte.
Opprette utvalg/komiteer som kan jobbe videre med (enkelt)saker.
Promotering av darten. Legge ut flyers på puber, fortelle om hvor vi holder til etc.

