
Dagsorden 23.08.2022 

 

1. Orientering/Status (Per/Ib) 

2. Handicap i App (Lille Pip) 

3. Ny hjemmeside (Lille Pip) 

4. Spilleformat på maskinerne (Benjamin) 

5. Prisændringer 2023 (Ib) 

6. Tilmeldingsgebyrer/moms/forening (Ib) 

7. Kommende ændringer i Ligaformat (Singler/C) (Ib) 

8. Bulls Eye 50/50 – Double ud i B (Byporten) 

9. D-Række i Remote liga (Ib) 

10. Udsatte kampe (Frederik) 

11. Afbud i sidste øjeblik (Frederik) 

12. Singleturnering (Frederik) 

13. Pauser i løbet af kampen (Frederik) 

14. Starttidspunkter om søndagen (Frederik) 

15. Pride Cup flytter online – Format ? (Ib) 

16. Overgang fra SMS til WhatsApp/Telegram (Ib) 

17. Evt. 

 

Deltagere:  

Ib, Per, Laurits Rud, Thomas Top, Morten Nymann, Benjamin Hedensted, Jesper Sørensen, Frederik 

Pedersen 

 

1) Per og Ib havde orientering om status for dartliga. Hvad der er sket under Corona, samt overgangen til 

Bullshooter og aktiviteterne nu er løsrevet fra gammelt selskab og placeret i et nyt selskab. 

2) Ikke muligt, Ib forklarede at ratings i ligaen er lukket system som ikke kan overføres til app. Ratings vises 

på hjemmesiden i form at start og slut ratings. Undervejs i sæsonen kan ratings ses på maskinerne under 

League – Player Standings. 

3) Sommeren 2023 projekteret ny design på hjemmeside – Input fra alle kanter må gerne sende til os 

senest april 2023 

4) Benjamin efterspurgte muligheden for at få ligaformaterne på samtlige maskiner som træningsspil – Ib 

forklarede at det godt kunne lade sig gøre hvis det programmeres som spiller A, spiller B, spiller C, spiller D. 

Hvis handicap ønskes, skal det dog indtastes manuelt. Ligaen skal kunne spilles som Remote. Ligeledes 

ønske om at spille Double bedst af 5 split 01-Cri. Ib lovede at det var programmet og overført til maskinerne 

senest ultimo september. 

5) Ib forklarede behovet for at lave prisstigninger for at kunne finansiere den store omkostning skiftet til 

Bullshooter har kostet, samt generelle stigende udgifter for energi, transport osv. Der var flere knapper at 

skruer på, men den nemmeste og mest oplagte var ligakampene. En ligakamp har kostet 30 kr. siden 

starten på Dartliga i 2010. Det blev aftalt at der fra 2023 skal betales +10 kr. per spiller for ligakampe, og de 



10 ekstra kroner fordeles således: 2 kr. til moms, 4 kr. til Dartliga samt 4 kr. som kommer tilbage til spillerne 

i form at højere præmier i ligaen.  Alle var enige om at det var en fornuftig løsning. 

6) Problem med at tilmeldingsgebyrer skal pålægges moms. Der er derfor oprettet en non-profit forening 

med det eneste formål at stå for det sportslige/tilmeldingsgebyrer. Foreningen har afholdt stiftende 

generalforsamling, og bestyrelsen er konstitueret med medlemmer af spilleudvalget. Per er formand, 

Morten næstformand, Ib Kasserer, Frederik Suppleant og øvrige deltager valgt som menige medlemmer. 

7) Allerede fra efterårssæsonen 2022 ændrer vi i nogle formater. Vi ændrer singler i A/B Remote 

doublerækker fra sæt 11-12 til doubler, så der kun spilles 2 singlekampe i starten. Resten spilles som 

double. I C rækken ændres sæt 12+13 til double. De 2 laveste C rækker ændres fra bedst af 7 til bedst 6, da 

flere kampe i de laveste rækker kan gå over 2 timer når de går hele vejen til 7-6. 

8) Byporten spørger om vi kan ændre Bulls Eye fra 25/50 til 50/50 i Remote Trio rækken allerede fra Efterår 

2022. Dette for at sikre ens regler i alle Remote rækker. Holdkaptajner fra de involverede hold tages med 

på råd, og hvis der er en generel positiv stemning for det, så ændres det fra Efterår 2022 – (Opdateret 27. 

august – dette var der ikke stemning for blandt de deltagende hold) 

9) Vi ændrer i måden hvorpå vi skriver liganavnet på hjemmesiden, da vi nu er oppe på 7 C-rækker. 

CCCCCCC bliver derfor til C-7. CCCCCC bliver til C-6 osv.  

10) Vi indskærper til holdkaptajner at flyttede kampes nye datoer skal indrapporteres til os lige så snart de 

kender ny dato på den flyttede kamp. Dette skal ske af hensyn til planlægning, så man kan se om maskiner 

er ledige på specifikke datoer på spillestederne. 

11) Der er regler allerede for at dæmpe op for det. Kommer et afbud senere end 6 timer før kampstart, så 

er det altid modstanderholdet som bestemmer om der skal spilles ny kamp eller om den skal vindes uden 

kamp. 

12) Single turnering i vinterperioden – Ib vil lave et oplæg til en turnering der kan testes i januar/februar. 

13) Det er et problem at der holdes for mange længere pauser undervejs i Remote kampene. Reglerne 

tillader i øjeblikket max 1 pause af 10 min. Vi ændrer dette til flere mindre pauser, og så forventer vi at 

dette efterleves af samtlige hold. Der skrives i formaterne hvornår disse pauser kan afholdes.  

14) Særslev ønskede at ændre spilletid om søndagen fra 13 og 15 til 11 og 13. I øjeblikket prioriteres kl. 13 

som nr 1, kl. 15 som nr 2. Hvis et spillested har andre ønsker, så skal det blot oplyses inden ligastart, og så 

vil vi prøve at tage højde for det i planlægningen. 

15) Pride Cup skal afvikles online – gerne i nyt format. Input til nyt format må gerne sendes til os. Vi 

forestiller os at udvide holdet fra 2 til 3 eller 4 spillere. 

16) Vi ønsker fremadrettet at bruge beskedtjenesten Telegram mere aktivt. En beskedtjeneste er absolut 

den hurtigste og nemmeste måde at blive opdateret med nyheder på. Som en ekstra bonus er den gratis, 

hvor vi i dag betaler for brug at både SMS og nyhedsbreve. Vi har allerede en kanal som man kan tilmelde 

sig her https://t.me/dartligadk Der sendes en SMS til holdkaptajner med en kraftig opfordring til at 

downloade og følge os på telegram. Holdkaptajner bør opfordre holdkammerater til at følge os. 

17) Ejby Dart spørger ind til trio, hvor der er 6 double i kampene. Grunden til dette er at vi spiller både 01- 

og Cricket som Split, og hvis det ændres, så vil split spil forsvinde. Der er i en trio kamp kun 2 spil man ikke 

https://t.me/dartligadk


er aktiv i, og der er generel tilfredshed med at spille split spil – så medmindre stemningen skifter, så ændres 

der ikke på noget her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


