
Anteckningar fört vid möte med tävlingsansvariga i Borlänge de 9 november 2014 
 
Deltagare: 
 
Stefan Lowén, Ulf Pålsson, Janne Dahl, Lars Samuelsson, Göran Andersson, Stig 
Nylén, Jan Adolfsson, Bo Andersson, Bo Wickberg, Benny Nyström, Roland 
Eriksson, Lars Kristiansson, John Kvarnström, Mats Isberg, Britta Isberg, Hans 
Olsson, Thomas Martinsson, Henrik Ivars, Sören Strandberg, Pär Jansson, Barbro 
Anderses, Claes Anderses, Bualee Makiwan, Janne Permdal. 
 
Stefan hälsade alla välkomna och berättade att dagens möte ska börja med en 
återkoppling av årets verksamhet. 
 
Jan-Olof Dahl inledde med redovisa DSO under säsongen och synpunkter som har 
kommit in. 
Dalsjö tycker det är bra som det är. 
Rättvik önskar tävlingen som matchspel och har ett förslag – två singlar och en 
foursome. 
FBGK – inte fler spelomgångar 
Mora anser att resorna är kostsamma. 
 
Jan-Olof Dahl fortsatte med Dalagolfen 55+ (se Utfall, synpunkter Dalagolfen 55+ 
2014 !). 
 
Deltagarantalet är många i de första tävlingarna för att avta efterhand under 
säsongen. Hur ska vi hantera stora startfält? Kan vi start från både hål 1 & 10? Där 
det skett kan man få vänta väldigt länge, kanske 45 minuter. Ett alternativ skulle i så 
fall vara att man startat i två grupper, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.  
 
Jan-Olof redovisar synpunkter. 
 
Stefan redovisar övriga tävlingar. 
DM är det ständiga problemet med för få deltagare. Hur ska vi hantera senior- & 
juniorklasserna? Många olika förslag har prövats under åren. 
Klubbarna påpekade att ingen reklam görs för DM, det finns inget på 
anslagstavlorna.  
DGF tar på sig att utarbeta ett förlag till inbjudning som skickas ut till varje klubb, det 
är sedan klubbarnas ansvar att sätta upp denna på sina respektive anslagstavlor. Ett 
annat förslag är att skicka ut inbjudan i ett massutskick via e-post. 
 
Tävlingar 2015  
Datum Dalarna har tilldelats några s.k. SGF-tävlingar 2015. 
Seriespel för damer i div II tilldelas Leksands GK. 
Seriespel div II herrar tilldelas Falun-Borlänge GK eller Hagge GK. Båda klubbarna 
arrangerar golfvecka aktuellt datum så man anser att man har svårt för att arrangera 
seriespelet i år.  
30 jul arrangeras Skandia Tour Regional på Dalsjö GK. 
14 juli arrangeras Skandia Cup Gruppfinal på Mora GK. 
Skol DM arrangera på Säters GK i maj. 
3-4 augusti arrangeras Junior DM på Rättviks GK i samband med Siljan Open.  
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2 september arrangeras Hickory DM Rättviks GK i samband med Rättviksveckan. 
DM för ålderskategorier bör arrangeras av Avesta GK. 
 

Förslag till DSO 2015 

Jan-Olof Dahl gick igenom förslag till DSO 2015 som utarbetats av DGF (läs här!). 

 
Mötet förordade att alternativet "Ålderskategorierna delas upp i divisioner, spelform 
slagspel" väljs och att distriktets alla klubbar erbjudes delta i tävlingen. 
 
Definition av vad som är ett representationslag. 
DGF utarbetar ett förslag och presenterar det vid golftinget den 23 november. DGF 
skickar ut en enkät till klubbarna. 
 
Förslag Dalagolfen 55+ 
Jan-Olof Dahl gick igenom förslag till Dalagolfen 55+ 2015 (läs här!) . 
 
Mötet förordade att distriktet delas upp i tre regioner. Detta förutsatt att det finns ett 
intresse av att arrangera Dalagolf 55+ i den norra regionen.  
 
Alla klubbar i distriktet erbjuds att arrangera en Dalagolf 55+ tävling. Klubbar med nio 
hål arrangerar antingen A- eller B-klassen.  
 
Ingen avgift utöver tävlingsgreenfee. 
 
Startordning enligt statuterna skall följas: A-klass skall starta före B-klass, vid 
samåkning begär sen/tidig start.   
 
Förslag om att finansiera priser i deltävlingarna med en avgift som hemmaspelarna 
betalar. Med en avgift på 50 kr blir det en prissumma på 950:- till 2350:-, med 100:- 
blir det 1900:- till 4700:- (med siffror från 2014 års tävling). Inget beslut togs.    
 
Dalagolfen 55+ skall enligt statuterna om möjligt spelas på onsdagar. Det har 
inkommit förslag om att ändra speldag på grund av krock med andra tävlingar. Beslut 
om eventuell ändring tas när vi vet hur många klubbar det blir som arrangerar en 
deltävling. 
 
 
Borlänge den 14 november 2014 
 
 
Ulf Påhlsson 
Idrottsansvarig DGF 
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