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Närvarande:  Hans Grandin, ordf. Ulf Påhlsson 
 Eie Landquist Pekka Junttila 
 
Förhindrade:  Peter Björklund  Gun Smed 
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   3.1 
Mötet öppnades av ordföranden. Till sekreterare för mötet utsågs Eie Landquist. Öppnande 
 
 
   3.2 
Hans rapporterade att han uppvaktat Mora GK vid klubbens 25-års jubileum och  Rapporter 
i samband därmed gett klubbens förre ordförande Knut Nylund SGF:s silverplakett. 
 
Eie och Hans har träffat SISU och gått igenom DGF:s verksamhetsplan. Beslut om  
hur vi skall gå vidare tas vid senare möte. 
  
Ekonomi 
Eie rapporterade att ekonomin är under kontroll. Inga förfallna räkningar finns. De  
likvida medlen uppgår till 236 Tkr. Resultatrapport per kostnadsställe delades ut  
och sänds av Hans till de som inte deltog i mötet. Eie påminde även om att alla  
fakturor skall skickas direkt till: DGF, Box 2090, 781 02 Borlänge.  
 
Anläggning 
Eftersom Bengt var på väg till SGF:s miljömöte i Halmstad rapporterade Hans  
från anläggning.  
 
En inbjudan till träff för banansvariga och greenkeepers, ”Sätt kunskap i arbete”  
den 3 september i Västerås har sänts till klubbarna. I träffen medverkar SGF genom  
Maria Strandberg m. fl. 
 
Bengt kommer att bjuda in klubbarnas banansvariga till en träff prel. i Tällberg någon 
gång efter semestern. 
 
Utbildning 
Lars-Erik deltog inte i mötet men rapporterade via e-post från SGF:s ULD-konferens  
i Västerås den 4-5 juni. Diskussionen handlade mycket om ULD:ens roll i distriktet.  
En arbetsbeskrivning gjordes, som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Ett  
annat ämne var SISU som visade sig arbeta väldigt olika i distrikten. Med utgångspunkt  
av vad andra ULD:ar sade finns det mycket att förbättra i vårt samarbete med SISU.  
Vi måste alla arbeta för att involvera SISU mer i våra kurser, läger m.m. eftersom  
antalet deltagare på klubbarna som är med i SISU:s cirklar påverkar möjligheterna att 
få mer pengar för samtliga klubbar. Därför bör distriktets aktiviteter vara med SISU  
i någon form.  
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ULD:arna gjorde också en skrivelse till förbundet där man vill skrota dagens  
utbildningsportal och göra en ny på golf.se. En del av materialet bör vara lösen- 
ordsskyddat och bara kunna nås av ULD:en. Där kan eget utbildningsmaterial,  
erfarenheter och annat delat material ligga. 
 
Några frågor skickades också vidare till de regionansvariga för Idrottsprojektet.  
 
Hans och Eie rapporterade att man haft en sittning med SISU och sänt ut ett arbets- 
material för kommande planering. 
 
Idrott 
Ulf rapporterade från den första träffen för idrottsansvariga i regionerna som hållits på  
Eurostop, Arlanda den 4-5 juni. Ulf ansvarar för region Tvärs som består av Dalarna, Örebro 
och Värmland. Några regioner saknar fortfarande idrottsansvariga.  
 
Uppsummeringen av vad den regionansvarige skall ta tag i från början följer nedan: 
  
Den regionansvarige skall: 

• Vara samordnare för idrottsutvecklingen inom regionen  
• Vara behjälpliga vid starten av Idrottsråden, utse idrottsrådsledare  
• Upprätta en verksamhetsplan för området  
• Möta/träffa idrottsrådsledare och ev. i vissa fall idrottsråden  
• Initiera/leda regionträffar  
• Delge övriga regionansvariga hur resan går, söka erfarenheter och idéer från andra.  
• Informera och företräda resp. GDF  
• Hålla kontinuerlig kontakt med Bengt S.  

  
Styrelsen diskuterade att till kommande säsong ändra organisationen så att DGF:s  
Idrottskommitté består av ledamöter i DGF-styrelsen och idrottsråden i Norr och  
Söder av klubbarnas idrottsansvariga. Frågan diskuteras vidare med klubbarna. 
 
Ulf rapporterade från möte med tävlings- och idrottsansvariga i Malung. Tyvärr  
deltog endast 5 klubbar. Noteringar från träffen kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
På grund av skyfall ställdes deltävlingen i Sverigelotten på Leksand in. Tävlingen  
kommer i stället att spelas den 20 augusti. Beslutades att Eie övertar ansvaret för  
den idrottsliga och ekonomiska redovisningen av tävlingen. Aktuellt resultat finns 
utlagt på hemsidan. 
 
Pekka rapporterade att juniorlägret den 4 juni skjutits upp. Till träffen hade 3 klubbar 
anmält 12 deltagare. En anledning till att så anmält sig kan vara att inbjudan kommit  
för sent till klubbarna. Nytt datum för träffen är onsdag den 13 juni i samband med  
Lag-SM på Falun-Borlänge GK. Målgruppen för träffen är de juniorer som klubbarna  
gett introduktionskort. Programmet är under arbete och kommer att inom kort att  
sändas till klubbarna.  
 
Inbjudan till 2 kvaltävlingar i Dalaserien (seriespel för ungdom upp till 15 år) har  
sänts till klubbarna. Norra kvalet spelas på Gagnef den 3 augusti och det södra  
på Säter den 11 augusti. Finalen spelas på Hagge den 4 september. 
 
En utbildning ”Golf för ungdom” genomfördes den 7 maj på Hagge. 9 klubbar deltog  
med 20 personer. Utbildare var Anders Larsson, Monica Anderstedt och Pekka  
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Junttila. Pekka talade om kost, Monica belyste lärstilar och Anders fysisk träning.    
 
Inbjudan till Dalacupen för damer har sänts till klubbarna. Tävlingen som är för 
klubblag bestående av 6 damer spelas på Snöån den 19-20 juli.    
 
   3.3 
Hans har rekvirerat SGF:s introduktionskort  nummer 2 åt Peter Björklund.   Övriga  
 frågor  
Hans rapporterade från diskussionerna om att inrätta ett golfgymnasium i Säter. Ett  
möte har hållits med SGF:s ansvarige, Erik Karlsson. Avtal har träffats mellan 
Säters GK och Dahlandergymnasiet, Borlänge-Säters gymnasieskola om att från 
hösten 2005 starta med golf som individuellt val för att vinna kunskap.   
 
Från Bohuslän-Dals GDF har kommit en förfrågan angående distriktets krav på GIT.  
Styrelsen gick igenom det förslag som bifogats och konstaterade att det mesta i kraven 
finns på klubbnivå. För distriktets verksamhet skulle det vara en fördel om klubbarna  
i sina grunduppgifter angav utbildningsansvariga och att ändringar i detta meddelades  
till distriket för att underlätta auktorisationen. En del sökfunktioner kan också vara  
bra att ha men är inget krav. Hans fick i uppdrag att besvara skrivelsen till Bohuslän- 
Dals GDF. 
  
Rapporterades att ReGIT utsett Pellas Per Andersson, Leksands GK till ansvarig efter  
Annika Morin. Styrelsen beslutade att utse Peter Björklund till ansvarig för ReGIT 
och eventuella kontakter med klubbarna i GIT-frågor.  
 
Inbjudan har kommit från Göteborgs GDF till en enskild ordförandeträff i Göteborg 
den 19-20 augusti. Styrelsen beslutade att inte delta eftersom ordföranden har förhinder. 
 
Hans rapporterade att Vidbynäs genom Keith Karlsson erbjudit alla medlemmar i Dala- 
klubbar ”Dalagreenfee” under juli månad. Styrelsen beslutade att acceptera erbjudandet  
och vidarebefordra det till klubbarna.  
  
Eie och Hans fick i uppdrag att förse styrelsen med lämpliga profilkläder. 
 
 3.4 
Hans undersöker möjligheten att förlägga en styrelsegolf till Vidbynäs den 20 juli. I Möten 
så fall hålls styrelsemöte i samband med denna, annars efter ordförandens kallelse.  
 
   3.5 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Eie Landquist 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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