
Minnesanteckningar från gruppen tävling, damer, ungdom-elit och utbildning 
DGF golfting 2015-11-15 
 
Tävlingskalendern 
Tävlingsprogrammet gås igenom och fördelas, se bilaga. Kvarstår datum och 
arrangerande klubb för DM senior, Avesta är på tur. Noteras på vilka tävlingar som 
behöver domare.  
 
Karin informerar om Juniorkampen Fler klubbar kan med fördel vara med och 
arrangera. Alla klubbar som vill får vara med. Karin återkommer med puff för detta 
eller så kontaktar intresserade klubbar henne. Juniorens hemmaklubb behöver inte 
vara arrangör för att låta junior delta.  
 
Hagge har accepterat att arrangera Damtour seniortävling och framför att det är 
viktigt att klubbarna visar att Dalarna kan fylla dessa tävlingar och visar att vi har 
golfare som vill tävla.  
 
Tävlingsledning 
Fråga ställs hur distriktet hanterar samkönade äkta makar. Svaret blir att DGF följer 
tävlingshandboken i denna fråga och det innebär att samkönade äkta makar spelar 
som alla andra äkta makar. 
 
Diskussion hur vi kan öka deltagande i singeltävlingar, DM och SM. Behöver sprida 
information om det roliga i att spela dessa tävlingar och hur man kan pusha för dem 
(via mail t ex). 
 
Vidare diskuteras sena anmälningar p g a vädret och de problem detta skapar för 
tävlingsledningarna. Ännu knepigare när folk hoppar av när lottning skett. Diskussion 
kring vilka möjligheter som klubbarna har, t ex ska man införa anmälningsavgift som 
inte återbetalas. Anmälningsavgift går att hantera i GIT och kanske ska vi jobba mer 
med det, men då bör det kanske ske på bred front så inte den klubb som börjar 
tillämpa det blir syndabock. 
 
Utbildning TLR 1 och 2 och GIT 
Gruppen konstaterar att det finns behov av utbildning i regelfrågor, GIT och 
tävlingsledning. Diskussion om ev behov av utbildning i golfetik. Damerna önskar 
TLR-utbildning med rena damgrupper. Diskussion kring hur antalet domare kan öka i 
distriktet. Utbildningsansvarig tar med sig önskemålet. 
 
Hur får vi klubbarna att vilja arrangera tävlingar 
Gruppen ställer frågan vad klubbarnas intresse är; tävlingsverksamhet eller idrott 
friskvårdsaktivitet? Dalarna verkar vara en vit fläck på golfkartan. Vad kan vi på 
tävlingssidan göra för att få hit en tävling med tunga namn. Diskussion kring 
marknadsföring, möjligheter att utnyttja e-post för att nå tävlande.  
 
Handicap  
Diskussion kring problematik med att spelare inte alltid har rätt handicap och 
misstankar om handicapfusk. Hur arbetar klubbarna med handicapkommitte och 
handicaprevisioner. Hur kan vi jobba för att ge handicapkommittérna trygghet i sitt 
uppdrag.  



 
Vi resonerar om hur man som tävlingsledning kan skapa regler som motverkar alltför 
stora handikappskillnader i tävlingsparen. 
 
 
 


