
Noteringar gjorda vid TK-möte lördagen den 7 februari 2015. 

 

Plats: Odd Fellow i Borlänge 

 

Tid: kl. 10.00 

 

Närvarande: kompletteras senare. 

 

 

DGDF:s Stefan Lowén hälsade de närvarande välkomna till dagens förhandlingar, där främsta 

uppgiften är att i fastställa tävlingsprogrammet för spelåret 2015, därpå presenteras förslag till 

dagordning. Ambitionen är att hela tävlingsprogrammet ska vara klar senast den 20 februari.  

 

Stefan igenom tävlingsprogrammet för 2015 och påpekade att det fortfarande saknas några 

arrangörer till tävlingar. 

 

Jan-Olof Dahl redogjorde för DSO 2015. På ett utskick har det kommit in synpunkter och 

förslag till ändring i statuterna. 

 Kostnaderna för spel är höga för deltagarna i DSO (FBGK). 

 Två lag i upp- nedflyttning mellan serierna (Mora GK). 

  Alla spelomgångar räknas. Dvs att inget lag kan räkna bort någon omgång som 
tidigare (Mora GK). 

Kostnaderna för DSO spelet diskuterades. Det konstaterades att mötet inte har befogenhet att 

ta något beslut i frågan. Några klubbar i distriktet tycker att de har för dålig ekonomi för att 

vilja avstå från de greenfee intäkter som DSO spelet genererar. Det är därför inte möjligt att i 

nuläget hitta någon gemensam överenskommelse mellan klubbarna om att subventionera 

tävlingen. Mötet rekommenderade att klubbarna själva avgör om de vill subventionera sina 

spelare,  t.ex. genom att spelarna kompenseras för sina greenfeeutlägg från de greenfee 

intäkter som klubben tar in från den tävling som klubben själv arrangerar i serien. 

 

Mötet beslöt att statuterna för DSO H55 lämnas oförändrade och att DSO H65 med 11 

deltagande klubbar delas upp i två divisioner. Sex klubbar spelar i division 1 och fem i 

division 2. Mötet beslöt också att alla spelomgångar skall räknas och att två lag flyttas 

upp/ned efter avslutade serier. 

Redovisning av resultat från tävlingarna skall göras i Nya Git tävling.              

 

Sune Hellgren redogjorde för 55+ 

Man får spela i vilken grupp som helst – i mån av plats. 

Gränsen för de olika klasserna diskuterades och man kom överens om att behålla de 

nuvarande reglerna. 

Avesta GK har sänkt gränsen för damer till 50 år och man föreslår att detta ska gälla för 55+ 

tävlingen. Mötet beslutar enligt förslag. 

Finalspelet 2015 ska spelas på Gagnefs GK. 

Finalen arrangeras av den klubb som vunnit föregående års klubbtävling. Har vinnande klubb 

arrangerat finalen inom en femårsperiod skall finalspelet arrangeras av den första klubben i 

resultatlistan, som inte har arrangerat finalen på fem år. 

Redovisning av resultat från tävlingarna skall göras i Nya Git tävling. 

 

Speldagar  



Snöå GK behöver flytta sin speldag till den 12 augusti, det innebär att även Hagge GK bör 

flytta till nämnda datum. 

 

Stefan L informerar om nya GIT tävling – det blir mer information på SGF:s verksamhetsdag 

som blir den 25 mars i Falun dit alla klubbar är välkomna. 

 

Ett förslag om att dela ut priser vid varje deltävling avslogs. 

 

Borlänge den 12 februari 2015 

 

 

Ulf Påhlsson 

Idrottsansvarig DGDF 


