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Minnesanteckningar från TKO-möte 2018-02-25, Leksand 
 
Närvarande klubbar:  Säter, Gagnef, Leksand, Dalsjö, Rättvik, Mora, Tällberg,  

Hagge 
 
Närvarande deltagare: Se separat lista 

 
Inledning, presentation 
Deltagarna hälsas välkomna till dagens möte som inleds med en kort 
presentationsrunda av deltagarna.  
 
Genomgång av tävlingsprogram SGF B-tävlingar och tävlingar inom DM 
Vi går igenom och fastställer speldatum och tävlingsarrangör på tävlingarna, 
se bilaga. Har klubbarna frågor om juniortävlingarna rekommenderas att man 
kontaktar Karin Sandström som är junioransvarig inom DGF.  
 
Marlene påminner om att klubbarna som ska delta i SM Klubblag (seriespel) 
ska ha anmält sig till SGF senast den 15/2. De närvarande klubbarna 
bekräftar att de har anmält sig. Vid mötet var det oklart på vilka banor SM 
klubblag skulle spelas.  
Mer information om SM klubblag hittar ni på följande länk 
https://golf.se/tavling/masterskap/sm-klubblag/  
 
Här hittar ni information om var tävlingarna ska spelas 
https://golf.se/globalassets/tavling/masterskap/indelning-sm-klubblag-2018.pdf  

 
https://golf.se/tavling/arrangera-tavling/tavlingar-for-barn-2018/  
 
DM 
Vi går igenom och fastställer datum för DM samtliga klasser. Beslutas att inga 
ändringar görs avseende antal hål för seniorklasserna, kvarstår att 
seniorklasserna avgörs över 36 hål. Rättviks GK, via Benny Nyström fortsätter 
diskussion med Karin Sandström om antalet hål ska ändras från 18 till 36 hål 
för juniorerna  
 
Diskussion kring vad som kan göras för att få högre status på DM, kan det 
locka om segraren får ett större pris än en blombukett och en plakett. 
Juniorerna får t ex ett introduktionskort som gäller för distriktet. Är det möjligt 
att göra något liknande för seniorerna. Frågan får diskuteras vidare och 
klubbarna får gärna lyfta frågan inom sin klubb.  
 
Golfveckor  
Marlene påminner att det är bra om klubbarna skickar in datum för sina 
golfveckor till DGF och Janne Svedin, via info@dalagolf.se, detta så att 
datumen kan publiceras på Visit Dalarna. Följande datum identifieras vid 
dagens datum:  

https://golf.se/tavling/masterskap/sm-klubblag/
https://golf.se/globalassets/tavling/masterskap/indelning-sm-klubblag-2018.pdf
https://golf.se/tavling/arrangera-tavling/tavlingar-for-barn-2018/
mailto:info@dalagolf.se
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o Rättvik v36 2-8 sept. 
o Hagge v29 må-lö 16-21 
o Mora v30 må-lö 
o Siljan tour (golf runt Siljan) – 2-6 juli 

Övrigt  
Vi har en diskussion om klubbarna arbete med att få en balans i 
tillgängligheten till banan för medlemmar, greenfeegäster och tävlingar, svårt 
att få samtliga grupper nöjda. Fler av de närvarande klubbarna arbetar med 
denna fråga på olika sätt, vi diskuterar de olika aktiviteter som genomförs på 
klubbarna. Ett tips är att sätta starttid på tävlingarna vid 12-13-tiden, då får 
medlemmar och gäster möjlighet att spela innan tävlingen, flera klubbar 
undviker även shotgun-starter.  

Viktigt att klubbarna hjälper varandra att göra reklam för de 
inbjudningstävlingar som finns i distriktet.  

Många av klubbarna för också diskussion kring hur de olika klubbtävlingarna 
för t ex seniorer ska genomföras. Man arbetar också med olika aktiviteter för 
att engagera nybörjarna och få dem delaktiga i klubbaktiviteterna.  

Gruppen föreslår att DGF ska länka till länkar som rör juniortävlingarna och 
SGF’s B-tävlingar och inte minst tävlingskorten från dalagolf.se, Marlene tar 
med sig frågan. Kontrollerar även att samtliga statuter är uppdaterade.  

Kort diskussion kring de nya hcp-reglerna som kommer 2019, 
rekommendationen är att arbeta med att medlemmarna ska registrera så 
många rundor som möjligt under 2018. Detta så att de kan få ett mer rättvist 
hcp 2019. Mer information finns på http://news.cision.com/se/svenska-
golfforbundet/r/en-gemensam-varldshandicap-i-golf-ar-2020,c2455511   

Marlene uppmanar klubbarna att se över de registrerade uppgifterna i GIT så 
uppgifterna om kontaktpersoner för de olika kommittéerna är uppdaterade och 
korrekta.  

Summering av dagens 
Marlene tackar deltagarna för ett aktivt möte. Inget nytt möte är inplanerat. 
Ytterligare information om säsongens tävlingar kommer att skickas ut via mail 
till namngivna TKO-ansvariga och klubbens officiella adress.  
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