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Minnesanteckningar möte ordförandemöte för damkommittéerna i 
Dalarnas golfdistrikt, samt Hulda-ansvariga, Falun 2019-03-10

Närvarande: Se bilaga
Inledning, presentation

Mötet inleds med presentationsrunda, nya deltagare hälsas särskilt 
välkomna

Information från distriktet och SGF
Nya regler 2019
Marlene informerar om de utbildningar som distriktet erbjuder 
klubbarna. All information om nya regler och kontaktpersoner för 
utbildning finns på dalagolf.se. Victoria påminner om att det är viktigt 
att föra fram att reglerna är moderniserade. 

Gunilla lyfter problematiken med återväxten på flicksidan inom golfen.
Undrar om det finns några satsningar inom distriktet på detta. 
Hänvisar till Karin Sandström som är ansvarig för juniorverksamheten
inom distriktet. 

Utbildning TLR1
Kommer även att kommande erbjudande om utbildning i 
tävlingshandboken, TLR1. Frågan ställs om det finns intresse att 
genomföra en sådan som enbart är riktad till damer. Intresse finns 
och Marlene tar med frågan till Elisabet Björklund. 

Avstämning tävlingsprogram 2019
Vi stämmer kort av tävlingsprogrammet, se bilaga.  

Marlene ser till att statuterna för Hulda och OmKullslaget blir 
uppdaterade på dalagolf.se

Marlene förtydligar att tävlingsgreenfee på 200 kr gäller endast för 
fullvärdiga medlemmar på de tävlingar som arrangeras inom DGF. 
Detta förtydligande beslutades 2018. Det är bra om arrangerande 
klubb tar upp det när de tar emot anmälan. 

Hulda
Frågan ställs hur lagledarna ska bemöta långsamt spel på Hulda, och
även andra tävlingar. En viktig sak är att informera om att det ska 
vara ett kort stopp efter nio hål. Gruppen efterfrågar om det går att få 
tips från domarna. Marlene kontaktar Peter Björklund och ställer 
frågan till honom. Lagledarna informeras om att det är bra att lyfta 
frågan om speltempo och nya reglerna vid start på Hulda. Är också 
bra om frågan diskuteras på klubbarna inför säsongsstart. Mia 
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framför att det kan vara en trygghet för spelarna att de vet vilka 
förutsättningar som gäller. 

Vi går igenom spelplanen och stämmer av datumen. I år spelar man 
på sin hemmabana, vilket innebär att vi inte spelar på en av banorna. 

Dalsjö har meddelat att de inte kan genomföra final i Hulda den 7/9, 
behöver antingen byta datum eller arrangörsklubb. Avesta 
undersöker om de kan arrangera istället och Samuelsdal undersöker 
om de kan byta datum för OmKullslaget till den 7/9, och Dalsjö 
undersöker om de kan arrangera Hulda den 1/9. 
Tillägg: Avesta återkommer och meddelar att de kan arrangera Hulda
den 7/9, tävlingsprogrammet uppdateras. Dalsjö står över som 
arrangörsklubb för Hulda 2019.

Beslut statuter
Statuterna godkänns. 

OmKullslaget
Dalsjö har lämnat in förslag om att flytta hcp-gränserna. Övriga 
klubbar önskar att gränserna inte ändras då det blir de företrädesvis 
får problem med att hitta A-spelare. Beslut: Gruppen beslutar att 
nuvarande hcp-gränser kvarstår. 

Beslut statuter
Statuterna godkänns, ska inte vara några tvingande slag. 

Övriga frågor
Falun-Borlänge har i dagsläget ingen damkommitté då man inte har 
fått in ersättare. Kommer att genomföra veckotävlingar. 

Leksands GK har flyttat in damkommittén i den nybildade 
Medlemskommittén där det finns ansvariga för damverksamheten. 

Dalsjö arbetar med att få igång en damkommitté igen. 

Säter har fått önskemål om egna damträningar som enbart ska bestå 
av damer, inkl tränare. 

, enbart damer, inte ens tränaren som är man är med. Leksand har 
fyra grupper under veckan. Finns gemensamma gruppträningar. 
Samuelsdal har damdagar, har även speldagar för pensionärer. Även 
Säter. 

Både Avesta och Säter har särskilda damhelger med träning, spel 
och middag på kvällen. Är uppskattat av deltagarna. 
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Vi pratar kort om vikten av att fånga upp nya medlemmar och 
spelare, och inte minst behålla de medlemmar man har. 

Gunilla Svensson har tagit över som handigolfansvarig inom 
distriktet, informerar kort om sitt uppdrag och vad som ingår. Vill 
gärna få komma ut och informera mer på klubbarna hur man kan 
bredda golfen till att omfatta även dessa grupper. Kommer att bli en 
tävlingsserie för handigolfen under säsongen, blir en scramble för att 
få igång spelarna. Blir aktiviteter för de som har licens också. 

Nästa möte
Marlene undersöker med Avesta som skulle ha varit värd hösten 
2018 om de kan vara värd för höstträffen med spel. Marlene 
återkommer med förslag på datum. 


