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Minnesanteckningar TKO-möte, Dalarnas golfdistrikt 2016-02-28, Leksands GK 
 
Närvarande:  
 Roland Karls  Leksands GK 
 John Kvarnström  Säters GK 
 Jan Johansson  Avesta GK 
 Jon Westman  Avesta GK 
 Benny Nyström  Rättviks GK 
 Bengt Pettersen  Falun-Borlänge GK 
 Eie Landquist  DGF 
 Marlene Sandberg-Andersson  DGF 
 

 
Inledning 
Marlene hälsar välkomna till dagens möte som inleds med en kort 
presentationsrunda 
 
Fastställande av utläggning av tävlingarna för 2016 
SGF har fått spelschema för de B-tävlingar som är planerade i Dalarna 
2016. Gagnef har efter det meddelat att de inte kan vara ansvariga för 
Skandia den 8 juli p g a annan tävling. Karin Sandström arbetar med att 
hitta ersättare för tävlingen som måste genomföras detta datum. Avesta 
GK har fått förfrågan.  
 
DM åldersklasser är flyttat till 22 maj, tidigare datum krockade med SM 
och DM äkta makar.  
 
Vi går igenom spelschemat och de klubbar som är närvarande bekräftar 
sina tävlingsdatum. Dalagolfen återkommer med aktuella speldatum. 
Samtliga speldatum kommer att presenteras på dalagolf.se.  
 
Finns behov av domare på tävlingen så får man kontakta domaransvarig 
Viktoria Hermansson, kontaktuppgifter finns på dalagolf.se. Bengt 
informerar att domargruppen har möte den 12 mars.  
 
Marlene undersöker med Karin Sandström ang vem som bokar domare 
för Skol-DM.  
 
DM 
DM-klasserna ska spelas enl de nya åldersklasserna som SGF har 
beslutat om och äkta makar/sambo spelas inte längre mixed.  Förtydligas 
att enl stadgarna så är sista anmälningsdatum fem dagar före 
tävlingsdatum. Viktigt att arrangerande klubb i god tid skickar ut inbjudan 
till övriga klubbar i distriktet och att samtliga klubbar gör reklam för DM 
för att öka deltagandet i tävlingen.  
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En av distriktets klubbar har lyft frågan om distriktet skulle ersätta 
klubbarna för att de arrangerar DM, i dagsläget ingår fritt inspel för DM. 
Kort diskussion kring detta, genomförs DM vår och höst så tappar inte 
klubbarna så mycket greenfee.  
Gällande statuter gås igenom och följande ändringar görs 
- Åldersklasserna spelas över 18 hål 
- Seniorklasserna spelas över 36 hål 
- Fritt inspel tas bort 
 
Statuterna uppdateras och skickas ut till samtliga klubbar, finns även på 
dalagolf.se 
 
DGF är ansvariga för att tilldela domare och står för kostnaden för 
denna.  
 
KM 
Avstämning görs huruvida klubbarna kommer att spela KM enl de 

ändrade åldersklasserna, DGF rekommenderar att klubbarna följer 
dessa. Varierar hur klubbarna kommer att göra 2016. Klubbarna 
arbetar med att få större gensvar på att spela KM på klubbarna. 
Rättvik informerar att man försöker göra det som en viktig helg på 
klubben med gemensam middag bl a.  

 
Dalagolf 
DSO kommer att spela åldersklass H50 2016 medan H65 stannar kvar i 
denna åldersklass även 2016.  
 
Diskussion kring att det inte finns seriespel för H40, i dagsläget finns det 
inte någon som driver frågan om denna åldersklass i distriktet.  
 
Nästa möte 
Marlene skickar ut förslag om datum och plats för nästa möte, som 
förslagsvis sker i september med tillhörande spel.  
 
 

 

 


