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Minnesanteckningar från TKO-möte 2017-11-12, Leksand 
 
Närvarande klubbar: Säter, Falun-Borlänge, Gagnef, Leksand, Dalsjö, Rättvik, 
Mora, Samuelsdal, Avesta, Tällberg 
 
Närvarande deltagare: Se separat lista 
 

Inledning, presentation 
Deltagarna hälsas välkomna till dagens möte som inleds med en kort 
presentationsrunda av deltagarna.  
 
Utvärdering säsongen 2017 
Vi går laget runt och sammanfattar säsongen 2017. Samtliga klubbar har 
sett en ökning av antalet tävlande både på klubbtävlingarna samt de 
veckotävlingar som arrangeras på klubbarna inom HD50 och inom 
damverksamheten. Gemensamt så har man dåligt deltagande på KM-
tävlingarna, framförallt på dam- och juniorsidan där flera av klubbarna 
inte fick några startande i dessa klasser.  

 
Flera av klubbarna har utbildat fler tävlingsledare för att sprida 
kunskapen för fler men även så att fler kan dela på arbetet. Man 
efterlyser arrangerade GIT-utbildningar från DGF. Tyvärr fick den 
planerade kursen ställas in men det kommer att arrangeras nya tillfällen 
under vintern.  
 
Falun-Borlänge och Dalsjö arrangerade två stora tävlingar för SGF och 
har fått ta emot mycket beröm från både spelare och SGF.  
 
Golfens dag blev i stort ett bra arrangemang för klubbarna och 
planeringen för 2018 har startat upp inom SGF.  
 
Tyvärr krockade flera distriktstävlingar med varandra 2017, vilket kan ha 
medfört lägre antal startande. Målsättningen är att detta inte ska 
upprepas 2018.  
 
Det är en positiv utveckling på medlemmar i distriktet, 2017 blev det -21 
som är en av de lägsta siffrorna på något år. Inom distriktet så har några 
klubbar minskat medan andra har ökat. Slutmätningen som SGF har 
gjort är på oktober månads siffror.  

 
Deltagarantalet för Dalagolfen HD50 har sjunkit med deltagare på nästa 
200 personer. Finns förslag på förändringar för dessa tävlingar som ska 
diskuteras vidare på golftinget. Förslagen har skickats ut till 
klubbrepresentanterna som är ombedda att ta förslaget vidare inom sin 
organisation inför golftinget.  
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Genomgång tävlingsprogram SGF B-tävlingar 
Vi går igenom tävlingsprogrammet för SGF tävlingarna och uppdaterat 
detta, se bilaga. För SGF-tävlingarna är det i år främst juniortävlingar 
som ska arrangeras i distriktet förutom finalen i Handigolf som kommer 
att äga rum på Dalsjö. DGF anmäler arrangerande klubbar till SGF. Karin 
Sandström kommer att kontakta distriktets klubbar ang juniortävlingarna.  
 
Viktigt att de klubbar som ska delta i SM Klubblag (seriespel) kommer 
ihåg att anmäla sig till SGF senast 2018-02-15. Varje klubb ansvarar för 
att anmäla sig till SGF.  

 
Information från SGF  
Påminnelse - Tävlingar med prispengar måste vara anmälda till och 
godkända av SGF (typ Hagge Open). Presentkort – butiksvärde över 
1300 kr är föremål för beskattning oavsett vad det gäller. Förutom 
pokaler m m, arrangören är skyldig att skicka underlag till SKV. SGF ser 
till att 1:a pris alltid är lägre än 1300 på de tävlingar som de arrangerar.  
 
Även golfen ska följa riksidrottsförbundets regler att de endast är de som 
fyller 13 år som ska få tävla. Rekommendationen är tagen på 
förbundskonferensen.  
 
Blir nya golfregler från 2019, är inga ändringar innan dess. Blir aktuellt 
med utbildning av domarna inom distriktet först vintern 2018/2019. Peter 
Björklund är ansvarig inom DGF. SGF startar med översättningsarbetet i 
december 2017. Se https://www.rules.golf/ filmen Test rules explanatory 
video innehåller en kort information om några av de nya reglerna.  
 
År 2020 kommer det ett nytt hcp-system, blir ett gemensamt hcp-system 
över hela världen. Gör inget än så länge SGF kommer med mer info, 
men kan vara bra att medlemmarna vänjer sig vid att registrera sina 
rundor. Budskapet från SGF är följande: Spelaren behöver inte förstå hur 
det räknas ut. Spelaren ska registrera sitt resultat, inte mer än så.  
 
Följande länkar är bra att använda om ni har frågor kring tävlingar och de 
olika mästerskapen 
http://golf.se/tavling 
http://golf.se/masterskap    
http://www.golf.se/golfsverige/faktabroschyrer/  
 
 
Genomgång av prel tävlingsprogram inom Dalarna inkl DM 
Vi går igenom de tävlingar som är klara för respektive klubb i dagsläget 
och uppdaterar tävlingsprogrammet, se bilaga. Arbetet får fortsätta vid 
tinget samt TKO-mötet i februari.  
 

https://www.rules.golf/
http://golf.se/tavling
http://golf.se/masterskap
http://www.golf.se/golfsverige/faktabroschyrer/
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Hur ser damer på tävling och vad krävs för att öka damers deltagande 
i tävlingar 
 
Vi har en lång diskussion kring varför damer inte är så intresserade av att 
tävla. Följande punkter identifieras som möjliga orsaker. Framförs också att 
det viktigaste är att få fler damer att stanna kvar, (och börja med) inom 
golfen, inte att de tävlar.  
 

 I grunden skiljer det sig varför damerna spelar golf, de ser golfen mer 
som en social aktivitet och att den ger möjlighet till motion 

 Många har börjat spela p g a att den övriga familjen spelar 

 De är inte alltid intresserade av att tävla 

 Prioriterar familjen och arbetet före golfen 

 Har svårt att ta ledigt för att tävla då de ofta arbetar inom serviceyrken. 
Vill inte betala för att misslyckas 

 Rädsla att misslyckas, göra bort sig och uttrycker ofta ”alla andra är 
duktiga” 

 Anser sig spela för lite för att tävla 

 För dåliga kunskaper för att kunna tävla 

 Vädret 
 

Vi identifierar även att antal aktiviteter som i längden kan göra att damer 
stannar inom golfen, ökar sitt spelande och i längden kanske också börjar 
tävla 

 Erbjud träningsgrupper som endast riktar sig mot damer 

 Erbjud regelkurser som är inriktade mot vilka regler som man har nytta 
av i golfen. D v s inte fokusera på plikt och misstag. Och även ge tips 
hur man agerar när någon begår ett regelbrott 

 Detta är en aktivitet som även kan erbjudas herrar och juniorer 

 Erbjud att delta i damernas veckotävlingar utan tävlingsmomentet, 
fokusera på det sociala 

 Erbjud niohålstävlingar och lagspel där de kan börja spela med andra 
damer 

 Gör en kickoff som innehåller fler aktiviteter än bara golf, t ex 
träningsläger på klubben med tillhörande middag 
 
Vi diskuterar också kort om 50/50-projektet som drivs av SGF. Inom 
Dalarna är det bara Rättvik och Falun-Borlänge som gick med 2017. 
Man har inte kommit så långt i projektet, kommer att starta upp arbetet 
mer under 2018. Mer information hittar ni via följande länk 
http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/  
 

 

http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/
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Övriga frågor 
DM 
Diskussion kring det låga deltagande vid DM, särskilt på damsidan. 
Frågan ställs om statuterna ska ändras så att damerna endast spelar 18 
hål på DM. Ska även herrarna ändras till 18 hål då också. Idag är inte 
tävlingen rankinggrundande.  
Även DM äkta makar/sambo diskuteras, denna spelas idag som en 
foursome, frågan ställs om den kan göras om till greensome istället. En 
ändring innebär att de klubbar som arrangerar denna tillsammans med 
sitt KM också behöver ändra spelformen på KM Äkta makar/sambo vid 
det tillfället.  
Inga beslut vid dagens möte utan frågan om förändring av statuterna får 
diskuteras vidare till golftinget. Nuvarande statuter finns på dalagolf.se 
under DM/Statuter 
 
Åldersklasser  
Frågan ställs varför DSO65 inte följer övriga åldersklasser och spelas 
som DSO60. Får lyftas till ansvariga för DSO för vidare diskussion med 
klubbarna. Kan diskuteras vidare på golftinget.  

 
Information om Falun-Borlänge och Samuelsdal driftbolag 
Kjell Nyström och Gunilla Svensson informerar kort om de diskussioner 
som förs mellan driftsbolagen där Falun-Borlänge har haft extra årsmöte 
och medlemmarna har godkänt att Falun-Borlänge erbjuder sig att köpa 
Samuelsdals driftbolag. Samuelsdal har ett extra årsmöte den 16 
november där de ska besluta i frågan.  
 
Summering dagens möte 
Vi summerar kort dagens möte och tackar för bra diskussioner och ett 
aktivt deltagande.  
 
Nästa möte 
Marlene kallar till nästa möte som prel blir i februari 


