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   4.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   4.2 
Föregående mötes protokoll föranledde inga kommentarer utan lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
   4.3 
Rapporter per verksamhet föredrogs enligt verksamhetsplanen. Rapporter 
 
Ekonomi     
Annika rapporterade om ekonomi. Inga större avvikelser har inträffat sedan förra  
mötet. SDF-bidraget från Dalarnas idrottsförbund har utbetalts sedan vi lämnat underlag. 
 
Redovisning från Färgfemman är på ingående. En räkning från Furudals Bruk utreds  
av Annika och Gun.  
 
 
Bankommittén 
Slopegruppens agerande kring introduktionskorten diskuterades. Gruppen har meddelat 
att man tar ”time-out” i protest mot den uppkomna situationen. Bengt och Hans tar  
ett möte med gruppen för att diskutera i vad problemet ligger och försöker lösa detta. 
 
Skrivelse från Hagge angående slopevärderingen och dess effekt diskuterades. Det  
är viktigt att vi är tydliga med att alla klubbar skall genomföra ny banvärdering enligt  
slopegruppens schema. 
 
En ERFA-träff för greenkeepers planeras att genomföras under hösten. 
 
 
Utbildning 
SGF har skickat en enkät om nybörjarutbildningen till alla auktoriserade utbildare.  
Beslutades att DGF avstår från att svara och lämnar över till klubbarna att stå för  
synpunkter. Det är en splittrad bild bland klubbarna i distriktet. I norr tycker man  
att man drabbas hårt genom att inte kunna genomföra veckokurser. Diskussionen  
förs vidare på höstmötet dit Lars-Erik kommer att bjuda in Stefan Wiand.  
 
Lars-Erik kommer att begära in de lokala reglerna från klubbarna i distriktet för att  
låta domarna göra en genomgång under vintern.   
 



Beträffande målet om en domarutbildad per klubb påpekades, att det finns personer  
som gått en första domarutbildning och väntar på nästa steg. Lars-Erik kontaktar  
Nils-Erik Witteberg för att få en lista på vilka detta är. En utbildning kommer att  
arrangeras under vintern. 
 
GIT-användare kommer att kallas till en utbildningsdag den 10 november med  
Jöran Norman som lärare. 
 
 
Idrottskommittén 
SGF har bjudit in till Idrottskonferens i Stockholm den 15-17 oktober. Ansvariga  
för tävling, elit och utbildning är inbjudna. Ulf svarar för anmälan till SGF.  
 
SGF har bjudit in klubbarnas idrottsansvariga till en serie möten kring idrotts- 
projektet. Distriktets klubbar är bjudna till Västerås den 30 oktober. Beslutades  
att DGF skall delta med någon från idrottskommittén.   
 
 
Damer 
Dalacupen, ett seriespel för damer från klubbar som saknar damlag eller spelar  
under eliten har genomförts i Furudal. Arrangemanget var mycket uppskattat och  
gav mycket utom tävlingsmomentet. Nästa års arrangemang genomförs på Snöå GK. 
 
Damernas ordförandeträff gick av stapeln i Tällberg med ordförande både från  
dam- och tjej-kommittéerna som deltagare. Enligt deltagarna var det ett bra möte! 
 
 
Junior och Tjejer 
I samband med finalerna för Bankboken cup deltog Monica i ett möte kring ”Tjejer  
och golf”. Många nyheter kommer till nästa år, varav en del med social inriktning. 
 
Monika påminde om att utbildningen ”Golf för barn” skall genomföras den 24  
oktober, troligtvis på Hagge GK. Inbjudan bör skickas ut omgående. 
 
Problemet med att få ut info till rätt personer i klubbarna diskuterades. Denna gång  
gällde det i samband med tävlingen Tjejligan.  
 
Ett sätt att nå fler är DGF:s elektroniska nyhetsbrev som når 250 personer och 
där alla i styrelsen bör bidra med material. 
 
 
Elit 
Ett antal sammankomster med tävlingar för distriktets elitspelare har genomförts.  
Uttagningarna följer SGF:s ranking och är till för spelare upp till 18 år.  
 
Den 22 juni i Sunne spelades en match mot Värmland. Förlust med 5-7! 8 spelare  
(5 killar och fyra tjejer) medverkade.  
 
På Fågelbro spelades under senare delen av sommaren en match mellan Dalarna,  
Stockholm, Västmanland och Uppland. Här deltog 9 spelare från distriktet.  
Stockholm vann! 
 
FBGK blev inbjuden till träff på Bosön i kraft av sin placering på SGF:s klubbranking.  
Tyvärr kunde ingen person närvara. 
 



Erik Lundin, FBGK har haft fina framgångar under året. Efter att han vann sin  
åldersklass i Bankboken Cup blev Erik uttagen att spela landskamp mot Danmark.  
Erik har också blivit uttagen till ett talangläger i SGF:s regi på Bosön. 
 
 
Tävling 
Finalen för Sverigelotten har avgjorts i Hedemora den 19 september. Deltagarantalet  
i tävlingen är det högsta hittills och har varit stigande alla år. 
 
SGF har sänt ut en remiss kring seriespelet och Lag SM. Det är upp till klubbarna 
att svara på enkäten (ej DGF). Möjligt att förändringar kommer till stånd inför år 2006. 
 
DM för äkta makar har genomförts. (Vi gratulerar Björklunds!) 
 
Frågan om hur vi skall få damklasser i DM diskuterades. Enligt Gun och Monica  
har önskemål framförts om att inte spela 36 hål samma dag.  
 
   4.4  
SGF:s distriktskonferens kommer att hållas i Halmstad den 12-13 november. Övrigt 
Beslutades att Hans skall delta tillsammans med Peter eller Ulf. 
  
Hans rapporterade att ett nytt Mellanting planeras till den 22-23 januari. Prel. kommer 
4 personer per distrikt (ordförande, idrott, anläggning, utbildning) att bjudas in. 
 
Beslutades att DGF:s höstkonferens skall arrangeras söndagen den 21 november i  
Teknikdalen med start kl 9. Representanter för idrott, junior, elit, utbildning,  
anläggning och ordföranden bjuds in. Arbetet kommer till stor del att göras i  
grupper. Hans återkommer med förslag till mallar att arbeta efter som följer vår 
verksamhetsplanering.  
 
Nästa styrelsemöte hålls efter ordförandens kallelse. 
 
   4.5 
Mötet avslutades av ordföranden varefter en 9 håls poängbogeytävling genomfördes. Avslutn. 
Vinnare blev Anders Larsson! 
  
 
Vid protokollet: 
 
 
Bengt Pettersén 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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