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   5.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   5.2 
Föregående mötes protokoll föranledde inga kommentarer utan lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
   5.3 
Rapporter per verksamhet föredrogs enligt verksamhetsplanen. Rapporter 
 
 
Ekonomi     
Annika rapporterade om ekonomin. Inga större avvikelser mot budget totalt föreligger. 
Kostnaden för domarutbildningen under året ska debiteras respektive klubb. 
En räkning från Furudals Bruk utreds av Annika och Gun.  
 
 
Bankommittén 
Bengt och Hans har haft ett möte med slopegruppen den 20 oktober angående den 
fortsatta verksamheten. Tomas Lövgren från slopegruppen deltog på höstkonferensen  
och höll i bangruppens arbete med att ta fram den slopeplan för distriktets banor  
som skall fastställas på årsmötet.   
 
Beträffande slopevärderingen av Hagge har ett datafel upptäckts. Nya slope- 
tabeller som ger cirka 2 slag mer är beställda.  
 
Eftersom Bengt Pettersén inte deltog lämnades ingen ytterligare rapport 
 
Utbildning 
Efter beslut på höstkonferensen ha några, men inte alla, klubbar skickat in sina  
lokala regler. Inbjudan till en ny omgång av domarutbildning kommer att sändas  
ut och genomföras vår en 2005. 
 
SGF:s möte för ULD-arna kommer att äga rum den 26 oktober 2005. 
 
Eftersom Lars-Erik inte deltog lämnades ingen ytterligare rapport 
 



Idrottskommittén 
Ulf rapporterade från SGF:s Idrottskonferens i Stockholm den 15-17 oktober och  
ett informationsmöte med idrottsansvariga i Stockholm den 19 oktober. Pekka  
rapporterade från SGF:s möte med idrottsansvariga i Västerås den 30 oktober.  
Beslutades att kommittén skall bjuda in klubbarnas idrottsansvariga till ett eller  
två möten under våren. Målet skall vara att få klubbarna att utveckla idrotts- 
program men även att diskutera hur ska vi utveckla golfen i Dalarna, bygga  
upp en bank med goda idéer och ev. bjuda in idrottsansvarig från ett annat distrikt. 
 
Damer 
Eftersom Gun inte deltog lämnades ingen rapport 
 
Tjejer 
Eftersom Monica inte deltog lämnades ingen rapport 
 
Elit 
Anders rapporterade från idrottskonferensen där man bl a diskuterade ledarskap,  
omvärldsanalys och ledarutbildning. 
 
Juniorer 
Pekka rapporterade att de tävlingar som återstår att lägga ut är Bankboken Tour  
distrikt och Dalarnas Tidningar. 
 
Tävling 
FBGK kommer att arrangera Lag-SM 2005 och återkommer om vilket stöd man 
vill ha från övriga klubbar till DGF:s årsmöte.  
 
Rapport från TK-möte i Leksand den 26 oktober. Ett nytt möte är planerat till  
den 27 januari i Leksand. 
 
   5.4  
Vid SGF:s distriktskonferens i Halmstad den 12-13 november representerades DGF Övrigt 
av Hans och Ulf. 
  
På konferensen diskuterades ett förslag hur golfklubbarna skall påverka och fortsatt  
ta ansvar för framtidens GIT. Tanken är att åtta regionala GIT-råd, bestående av  
ett eller flera golfdistrikt, skall samordna berörda klubbar och distrikts synpunkter  
på systemet. Vi bildar tillsammans med Örebro GDF och Värmlands GDF en region. 
Varje regionalt GIT-råd utser en representant att företräda regionen i det centrala  
GIT-rådet, där mycket av arbetet med framtidsfrågor och prioriteringar kommer att ske.  
 
Styrelsen beslutade att till representanter i det regionala GIT-rådet utse Annika  
Morin (Sollerö GK) Håkan Dahlman, (Mora GK) Jöran Norman (Säters GK) med  
Pellas Per Andersson (Leksands GK), Magnus Bolinder (Hagge GK) och Lena Nordin,  
(Rättviks GK) som suppleanter. 
 
DGF:s höstkonferens diskuterades. I ordförandegruppen beslutades att en enkät  
skall sändas till klubbarna beträffande Dalagreenfee, Introduktionskort och Fritt  
spel för juniorer. Eventuella frågor från övriga grupper som skall till klubbarna  
skickas omgående till Hans. 
 
Hans rapporterade att Mellantinget 2 kommer att hållas den 22-23 januari som   
en Ålandskryssning. 4 personer per distrikt (ordförande, idrott, anläggning,  
utbildning) kommer att bjudas in. Ulf P har utsetts till programansvarig för Idrott,  
Bengt P för Anläggning och Hans för ordförandegruppen. Eftersom SGF kallat  



till ULD-konferens den 28 januari beslutades att Hans skall skicka frågan om  
att inte ta med ULD-arna på tinget.      
 
Från SGF har meddelande kommit om att Tällbergsbyarnas GK och Älvdalens GK  
M 2-medlemskap löper ut 2004-12-31. SGF har tillsänt klubbarna information om  
att svara på frågor i enlighet med ”Handbok för anslutning till SGF” och önskar  
få DGF:s yttrande i frågan senast 2004-12-03.  
 
Älvdalen har inkommit med handlingar där de beskriver sin fortsatta verksamhet.  
Styrelsen beslutade föreslå att Älvdalens GK beviljas förlängning av sitt M 2- 
medlemskap i ett år. 
 
Från Tällbergsbyarnas GK har till dags dato inga handlingar inkommit om den  
fortsatta verksamheten. En 9-hålsbana har byggts men är ännu inte slopevärderad.  
Styrelsen beslutade föreslå att Tällbergsbyarnas GK beviljas förlängning av sitt  
M 2-medlemskap i ett år. 
 
Beslutades att DGF:s årsmöte skall arrangeras lördagen den 19 mars.  
 
Nästa styrelsemöte hålls den 31 januari då bokslut och verksamhetsberättelse  
skall behandlas.  
 
   5.5 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutn. 
 
  
 
Vid protokollet: 
 
 
Ulf Påhlsson 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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