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Minnesanteckningar från möte med Damkommitte- och Hulda-ansvariga i 
samarbete med Falun Borlänge GK 2014-02-09

Närvarande: 
Marlene Sandberg-Andersson, DGF
Ulla Dalman, Leksands GK
Bitte Lundgren, Leksands GK
Ulrika Ahlholm, Falun Borlänge GK
Terttu Lundik, Rättvik GK
Viviann Eriksson, Rättvik GK
Marianne Lundin, Rättvik GK
Kristina Nilsson, Falun Borlänge GK
Tina Lindroth, Hagge GK
Gertrud Lindsten, Hagge GK
Kia Karlsson, Dalsjö GK
Birgitta Berglund, Dalsjö GK
Inga Lill Packalén, Dalsjö GK
Ida Nordström, Samuelsdals GK
Gunilla Svensson, Samuelsdals GK
Solveig Böhn, Falun Borlänge GK
Marianne Petersen, Falun Borlänge GK

Inledning
Gruppen hälsas välkomna och mötet inleds med kort presentation av 
deltagarna. 

Aktuellt tävlingssäsongen 2014
Diskussion kring problematiken att få deltagare till tävlingarna, är angeläget 
att klubbarna samarbetar för att undvika krock med tävlingsdatum. Blir 
många avbokningar när tävlingarna krockar. Marianne ställer frågan om 
deltagarna brukar få många externa deltagare på sina tävlingar, Dalsjö hade 
20 st utifrån 2013. 

Inbjudningstävlingar
Avesta GK har meddelat att de inte kommer att ha arrangera 
inbjudningstävling 2014. Falun Borlänge har ännu inte pratat ihop sig hur de 
ska göra med inbjudningstävling, har två alternativa datum i dagsläget 9 eller 
30 juli. Kristina återkommer när datum är beslutat. 

Hagge står i tur att arrangera inbjudningstävling men erbjuder sig att istället 
arrangera Om Kullslaget istället för Gagnef som inte har möjlighet att 
arrangera denna i år. Förslaget accepteras av gruppen. 

Se bilaga för aktuella damtävlingar 2014.
Omkullslaget 2014
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Hagge GK arrangerar Om Kullslaget 2014, Gagnef får arrangera 2015 och 
därefter återgår tävlingen till ordinarie spelschema. Speldatum blir 6 eller 7 
september, Hagge återkommer så snart speldatum är beslutat. 

Samuelsdal ser om de kan få ett nytt speldatum för Ainas minne så att man 
inte krockar med Dalsjös inbjudningstävling.  Ida återkommer med nytt 
datum

Hulda Cup 2014
Har nu börjat med rullande schema för avslutningen så att alla deltagande 
klubbar ska få spela, är endast 5 klubbar som ingår i matchtävlingen 2014. 
Speldatum framgår i bilagan för tävlingsdatum 2014. 

DM
Marlene framför att damerna har varit dåliga på att delta i DM tidigare år. 
Vädjar till klubbarna att försöka få till deltagare till dessa tävlingar 2014. DM 
genomförs i åldersklasser. Mer information kommer att komma om 
tävlingarna under våren. 

Marlene påminner om att alla som tävlar behöver ha EGA-handicap, detta 
uppnås enklast genom att spelarna registrerar sina golfrundor. Har man 
registrerat 4 rundor under 2013 så har man fått EGA med automatik. 

Laget runt
Vi går laget runt, varje klubb återkommer med en kort presentation till 
Marlene som bilaga till anteckningarna, se bilaga

Övrigt
Rättvik föreslår att det skapas två serier, söder och norr, och att segrarna i 
varje grupp möts i en final. Rättvik sätter ihop förslag och skickar det till 
Marlene som sprider vidare till klubbarna i distriktet. Dessa får förankra 
förslaget under sommaren. 

Marlene informerar om att 5 klubbar runt Siljan, Rättvik, Leksand, Mora, 
Tällberg och Sollerön, 2014 arrangerar 5-dagars golftävling med finalspel i 
Mora. Kommer att ske i samband med Musik vid Siljan vecka 27. 

Nästa möte
Nästa möte blir den 8 juni på Rättviks GK kl 10.30 med efterföljande 
golfspel. Första start 13.00. Inbjudan kommer i maj. 

Marlene påminner om att klubbarna har tillgång till frikort som 
damrepresenterna bör undersöka om de kan utnyttja vid detta tillfälle. 
Marlene stämmer av med DGF ang lunch och frikort för ordförandena i 
damkomitteerna. 
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