
Spillerudvalgsmøde 14. januar 2015 19.00 hos Ejby Dart 

Deltagere: 

Ib Rasmussen (Dartliga) 

Simon Sayilgan (Sharks Poolhall) 

Morten Nymann Jensen (Dart Hornslet) 

Laurits Rud (Ejby Dart) 

Per Sundahl (Kupéen) 

Frederik Clemmensen (Særslev Dart) 

Jim Hovgaard (Børkop Dart) 

Dagsorden: 

1. Medlemskort til hhv. trio og double 

2. 2-point regel i ligaen 

3. Single/lørdagsturnering 

4. Mulighed for at spille i både B- og C-række i double 

5. Max hcp i C-rækken til mindre turneringer 

6. Faste datoer 

7. Diverse 

 

Ad.1) Børkop Dart havde et ønske om at der blev indført en regel om at der anvendes 1 kort til double samt 

1 kort til trio-spil. Dartliga’s holdning til dette er at det vil give en masse ekstra administrativt arbejde, samt 

det ville påføre spillerne en ekstra udgift. De fleste i udvalget var af den opfattelse at 1 kort var 

tilstrækkeligt, da man i så vid udstrækning skal spille sit bedste hver gang for at opnå så mange point som 

muligt. Ib pointerede at spillerne gerne må rapportere til Dartliga såfremt de ønsker at der skal være fokus 

på én enkelt spillers hcp. Dartliga har adgang til al statistik, men kan ikke monitorere alt spil. I øjeblikket 

laves der strikprøver, men såfremt at der kommer en konkret henvendelse vil Dartliga over en periode 

holde øje med en spiller for at spore et evt. mønster. 

Forslaget blev dermed forkastet. 

Ad. 2) Der har været et ønske fra flere spillere om at få mere spænding i liga-kampene. Dette kan gøres ved 

at indføre en 2-point regel hvor hver vundet kamp giver 2 point, og taberne får 0 point. Der skulle i så fald 

spilles i et play-off format hvor C-rækkerne spiller først til 8 og B-rækkerne spiller først til 10. Bilag for det 

nye foreslåede formater blev fremlagt. Der blev også fremlagt bilag som viste at spændingen i langt de 

fleste ligaer stadig vil være intakt til sidste spillerunde, og ligaerne vil være jævnbyrdige også i et 2-point 

format. 

Det blev vedtaget at Dartliga laver et oplæg til præsentation, og dette forslag skal sendes ud til generel 

afstemning blandt alle spillerne sidst i foråret. En eventuel ændring vil have effekt fra og med 

efterårssæsonen. 

Ad. 3) Der har fra flere sider været et ønske om en singleturnering, samt nye tiltag til lørdagsdart. Ib fortalte 

at det er muligt for spillestederne at få en underside på dartliga.dk hvor de selv kan administrere en 

singleturnering (fx et klubmesterskab hvor der spilles i puljer). 



Det blev besluttet at Ib i løbet af foråret laver et oplæg til både en singleturnering samt en holdturnering 

(hvor der spilles singlekampe) og præsenterer disse for spillerudvalget. Spillerudvalget beslutter herefter 

om en eller begge turneringer skal igangsættes efter sommerferien. 

Ad. 4) Der har været et ønske fra Kupéen side om at den samme spiller kunne spille på både et C- samt et 

B-hold i Double rækkerne. I øjeblikket tillader vi at én spiller kan spille både Trio og Double, men det tillades 

ikke at én spiller kan spille på flere double-hold. Forslaget blev enstemmigt forkastet. 

Ad. 5) Per Sundahl fremlagde et forslag om at man i double-rækkerne til vores endagsturneringer satte et 

loft på hvor stort handicap man må have i C-række. Med de nuværende regler må en hcp 6 spille sammen 

med en hcp 1. Ønsket var at man max må have hcp 4. Forslaget blev vedtaget og er gældende med 

øjeblikkelig effekt i alle de endagsturneringer hvor der kun vil være én C-række. Tilmelder man et hold med 

én spiller som har hcp 5+ deltager man dermed pr. automatik i B-rækken. Det vil fremgå klart og tydeligt af 

invitationen såfremt denne regel er gældende til turneringen. Reglen gælder ikke til vores finalestævner 

hvor der også vil være en CC-række. Reglen gælder heller ikke i ligaen. 

Ad. 6) Der var et ønske fra Børkop Dart om at vi havde nogle faste datoer til vores årlig tilbagevendende 

begivenheder. Dette er desværre ikke muligt, da vi hos dartliga har andre aktiviteter som vi er nødsaget til 

at tage visse hensyn til. Men som udgangspunkt er der 4 årlige begivenheder, som tilstræbes at afholde i 

samme måneder år efter år. Finalestævne i januar samt juni, DM Cricket i april samt DM Medley i oktober. 

Ib lovede at det efterstræbes at melde datoerne ud så snart de foreligger, også selvom der afventes 

detaljer om format, spillested mv. 

Ad. 7) Det blev kort diskuteret om hvorvidt der havde været tilfredshed med finalestævnet på Munkebjerg, 

og den generelle holdning var positiv. Et kritikpunkt var at baren fik udsolgt at enkelte drikkevarer, og Ib 

lovede at snakke med Munkebjerg om dette inden næste stævne. Der var også tilfredshed med at maden 

var sat ned i pris, hvorvidt denne pris vil være gældende til næste stævne er endnu ikke afklaret. Ib 

pointerede til mødedeltagerne at de gerne må formidle til spillerne at det ikke er acceptabelt at medbringe 

egne mad- og drikkevarer på et sted som har egen servering.  

Mødet blev derefter afsluttet. 

 

 


