
Hulda Cup       
Aspebodas, Dalsjös, Gagnefs, Hagges, Leksands,  

Samuelsdals och Säters GK  

 
                        Protokoll från Vårmötet i Leksand den  20 mars 2016 
Närvarande: 
Marlene Sandberg-Andersson      Distriktrepresentant                   
Agneta Ahl     Säter                                                          
Marie Sundström   Gagnef  
Gun Stövling    Gagnef 
Tina Lindblom   Hagge 
Eva Frisk    Aspeboda 
Inger Larshans   Samuelsdal 
Gunilla Svensson   Samuelsdal 
Ulla Dalman    Leksand 
Liv Hedberg    Leksand 
 

1. Mötet öppnades av Liv som hälsade alla välkomna till Leksand. 
2. Förslagen om att ändra i statuterna från höstmötet diskuterades. Beslutades att 

anmälningslistan skall vara hos arrangerande klubb senast torsdag klockan 13.00. 
Startlistan skall sändas ut senast fredag klockan 15.00. 

Förslaget om att höja start avgiften till 30 kronor tyckte vår kassör att blev för mycket, 
vi behöver inte så mycket pengar i kassan. Efter diskussion beslutades att höja till 25 
kronor.  (Se bilaga) 

3. Speldatumen fastställdes enligt följande: Dalsjö 15 maj, Aspeboda 28 maj (OBS en 
lördag), Samuelsdal 19 juni, Hagge 24 juli, Leksand 21 augusti, Gagnef  28 augusti 
och avslutning i Säter 11 september. Första start 12.00. 

Vi spelar inte på vår hemmabana i år eftersom vi är 7 klubbar och då funkar inte 
spelschemat. 

4. Förslag om spelordning presenterades och godkändes. (Bilaga) 
5. Marlene informerade lite från damernas distriktsmöte och hur tävlings schemat ser ut 

i distriktet. Det blir DM 50 för damer i Säter den 29 maj, samt DM äkta 
makar/sambos i Hagge också den 29 maj. Se alla distriktstävlingar på 
tävlingsprogrammet från distriktet eller titta i Git. Omkullslaget blir i år i Idre. Det 
har kommit en ny regelbok, den skall klubbarna dela ut för den ingår i 
medlemsavgiften. Finns även en ny Tävlingshandbok och varje damkommitte skall 
ha tillgång till en sådan, Marlene uppmanade om att läsa på, det finns mycket 
”matnyttigt” i dem. Vårmötet för distriktets damer blir i Tällberg den 21 maj, och då 
är det en från resp. damkommitté och en från Hulda som får representera och då blir 
det först ett litet möte och sedan spel på Tällbergs GK. 

6. Övriga frågor. 

Tällberg skall bjudas in till höstmötet. 
 
Vid pennan/Ulla  


