
Referat Spillerudvalgsmøde 9. Januar 2012 

 

Deltagere: 

Ib Rasmussen (Dartliga.dk/Medalist) 

Simon Sayilgan (Sharks Poolhall) 

Per Sundahl (Kupéen) 

Laurits Rud (Ejby Dartforening) 

 

Morten Nymann Jensen (Stoppestedet) var fraværende grundet sygdom. 

 

Dagsorden: 

1) Lokalopgør 

2) Ekstra point for vundne kampe 

3) Single/double bull’s eye 

4) ”Gratis” spil til finalestævne 

5) Fejl i indbydelsen til finalestævnet 

6) Bruttotrup Double (Østjylland) 

7) Medlemskort til liga/stævner/træning 

8) Pokalturnering 

9) Flytning af kampe 

10) Ekstra point for ”vundet uden kamp” 

 

 

Ad.1 (lokalopgør) 

Der er udtrykt ønske om at lokalopgør i ligaen så vidt muligt skal afvikles først på 

sæsonen. Spillerudvalget blev enige om at der ikke skal være lokalopgør i de sidste 3 

spillerunder i en ligasæson. Dette bliver indskrevet i ligareglerne. 

 



Ad. 2 (Ekstra point for vundne kampe) 

Der er udtrykt ønske om at der gives ekstra point for vundne kampe fra nogle 

spillere, da forskellen på at vinde/tabe 8-7 ikke mærkes særlig stor. Der blev 

diskuteret frem og tilbage om for/imod. Som oftest er det hold som vinder ligaen 

også det hold der har vundet flest kampe, og når man kan se en ligasæson afgjort på 

indbyrdes kampe og med 1 points forskel (Østjylland forår 2011 og efterår 2011), så 

var konklusionen at det absolut ikke var ligegyldigt om man vandt eller tabte 

kampen 8-7. Hvert eneste sæt over en sæson er lige vigtigt, og spillerudvalget var 

enige om at det var et godt koncept. 

Ib præsenterede et alternativ hvor holdene spillede i play-off format (f. eks. bedst af 

15 sæt – kampen er færdig når det ene hold har vundet 8 sæt), men det bliver først 

testet i Pokalturneringen senere i 2012, og derefter kan spillerudvalget igen drøfte 

om ligaformatet skal ændres hvis der er ønske om det fra spillerne. Indtil da 

forbliver formatet uændret. 

 

Ad. 3 (Single/double bull’s eye) 

Der er stadig et ønske fra flere spillere om at få bull’s eye til at tælle 25/50 i ligaspil. 

Diskussionen har været taget mange gange før, og hidtil har svaret givet sig selv da 

det ikke har været teknisk muligt at spille andet end single bull’s eye i ligaspil. Det vil 

dog i en fremtidig softwareversion være muligt at ændre på det, således at man 

også kan spille med double bull i ligaspil. Igen er det en diskussion som deler 

vandene, og mange spillere er nu fortrolige med formatet med single bull. 

Det er også et faktum at det ofte er sjovere for nybegyndere at spille med single bull 

formatet, dog kunne man måske tiltrække flere af de ”gamle” spillere til vores liga 

ved at ændre formatet. Så det er en diskussion med mange argumenter både for og 

imod. Spillerudvalget blev enige om at lade det være op til ligaspillerne at vælge det 

fremtidige format, så holdkaptajnerne vil i snarlig fremtid blive spurgt om deres 

spilleres holdning til dette – og såfremt der er et markant flertal for double bull’s 

eye, så vil det kunne ændres til efterårssæsonen 2012, vel at mærke hvis den 

funktion er færdigudviklet til den tid. Konsekvensen er dog at danske spillere vil få 

lagt 1-2 point til deres rating hvis de ønsker at spille en turnering i udlandet i 

Medalist-regi. 

Spillerudvalget er enige om at hvis det skal ændres, så skal det være i 2012. 



Ad. 4 (”Gratis” spil til finalestævne) 

Dartliga.dk har ytret ønske om at spillerne skal betale et fast gebyr for at spille til 

stævner, og så skal alle maskinerne stå på gratis spil hele dagen. 

Ib fortalte at en gennemsnitlig deltager til et finalestævne bruger knap 70 kr. i 

mønter på en dag, så spillerudvalget ser ikke noget problem i at der opkræves en 

fast pris på 50-60 kr. (afhængig af formatet til stævnet) for at spille et stævne. 

Dette indføres allerede til finalestævnet d. 14. januar 2012. 

 

 

Ad. 5 (Fejl i indbydelsen til finalestævnet) 

Ib fortalte at der desværre har sneget sig et spøgelse fra gamle dage ind i 

indbydelsen til d. 14. januar, som har givet en utilsigtet effekt. Der er anvendt de 

gamle handicapbegræsninger. Dette er ikke hensigtmæssigt, da det kan forhindre 

ligaspillere som har spillet sammen hele sæsonen, i at stille op som et hold. 

Handicapbegrænsninger skal følge ligareglerne. Holdene til finalestævnet 

d. 14. januar vil dermed blive inddelt i rækker baseret på ligareglerne, og de nævnte 

handicapbegrænsninger på indbydelsen er ophævet. Et enigt spillerudvalg så ikke 

nogle problemer med dette, da formålet først og fremmest er at få så mange 

deltagere med til finalestævnet som muligt. 

 

 

Ad. 6 (Bruttotrup Double) 

I Østjylland spilles der double format i ligaen, og der er ytret ønske om at ændre 

maximum antal spillere i bruttotruppen fra 3 til 4 spillere. Et enigt spillerudvalg 

vedtog dette uden yderligere kommentarer. 

 

 

 

 



Ad. 7 (Medlemskort til liga/stævner/træning) 

Det er et problem at spillerne bruger de samme medlemskort til liga/stævner samt 

til træning. Der er enighed i spillerudvalget om at hvis spillerne anvender det samme 

kort til al deres spil, så giver det ikke et retvisende billede af spillernes niveau.  

I praksis løses dette ved at spillerne har 2 kort – ét kort til liga/stævner samt ét 

andet kort til alt andet spil (træning, ølspil osv).  

Flere spillere har allerede 2 kort, og det er den optimale løsning på problemet. 

Ib vil undersøge muligheden for at få nogle nye kort fremskaffet i en anden farve 

end blå/rød.  

I fremtiden skal de blå/røde kort så anvendes til liga/stævner, og de nye kort til alt 

andet spil. Spillere der allerede har 2 kort, vil gratis kunne ombytte deres 

nuværende træningskort til et nyt kort i en anden farve. 

Spillerne kan selv frit vælge om de ønsker et træningskort, eller om de vil træne 

uden brug af kort. 

Dette skal løses hurtigst muligt – og indtil da opfordrer spillerudvalget til at man i 

forårssæsonen 2012 kun anvender sit nuværende kort til liga/stævner. 

 

 

Ad. 8 (Pokalturnering) 

Dartliga.dk ønsker at lave en pokalturnering som skal overlappe forårssæson samt 

efterårssæsonen. Der skal være 2-3 uger til afvikling af hver spillerunde, så spillerne 

kan tage disse kampe i deres eget tempo. Pokalturneringen skal afvilkes i play-off 

format, og med en taberside så alle hold er garanteret 2 kampe. 

Spillerudvalget blev enige om at afvikle pokalturneringen som en double turnering. 

Spillerudvalget havde ingen indvendinger imod idéen om at lave en pokalturnering, 

så denne vil begynde i sen-foråret 2012.  

 

 

 



Ad. 9 (Flytning af kampe) 

Det blev diskuteret om hvorvidt udsatte kampe var et problem. Der var enighed om 

at mange udsatte kampe er et problem. Kampe der skal flyttes, skal til enhver tid 

søges afviklet inden allerede fastsatte dato. Det kan dog i tilfælde som f.eks. ved 

akut sygdom være nødvendigt at udsætte kampen. Spillerudvalget blev enige om at 

indskrive i reglerne at kampe højst må udsættes i 8 hverdage efter programsatte 

dato, og at et hold til enhver tid kun må have 1 udsat kamp af gangen. 

 

 

Ad. 10 (Ekstra point for ”vundet uden kamp”) 

Der var enighed om at resultaterne ved ”vundet uden kamp” burde ændres. Der var 

ligeledes enighed om at holdet der ikke mødte op, skulle tildeles 0 point, mens 

vinderholdet burde have en større sejr end 8-0 i B-rækken eller 7-0 i C-rækken. 

Statistikken siger at vinderne i B-rækken 2011 (Østjylland+Fyn) i gennemsnit har 

scoret 8,87 point per kamp , og i C-rækken gennemsnitligt 8,07 point per kamp. 

Det blev med enighed besluttet at cifrene ved ”vundet uden kamp” i fremtiden skal 

hedde 9-0 i B-rækken samt 8-0 i C-rækken. 

 


