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Minnesanteckningar från möte med Damkommitteordföranden i samarbete med 
Gagnefs golfklubb 2016-03-12, Djurås 

 
Närvarande:  
 Marlene Sandberg-Andersson DGF 

Birgitta Bergquist  Snöå GK 
 Ann-Katrin Jers  Gagnef GK 
 Solveig Starell  Mora GK 
 Ingalill Nilsson  Mora GK 
 Solveig Böhn  Falun-Borlänge GK 
 Christina Sonesson  Säters GK 
 Meta Nordlöf  Gagnefs GK 
 Viktoria Hermansson  DGF  
 Marie Emanuelsson  Tällbergsbyarnas GK 
 Bitte Lång Lundgren  Leksands GK 
 

Inledning  
Meta hälsar alla välkomna och mötet inleds med en kort presentation av 
deltagarna.  

 
Aktuellt tävlingssäsongen 2016 
Vi går igenom tävlingsprogrammet för 2016 och uppdaterar detta, se 
bilaga.  
 
Mora meddelar att de inte kommer att genomföra någon 
inbjudningstävling i år. Dalsjö meddelar efter mötet det inte blir någon 
inbjudningstävling hos dem i år. Säter återkommer med besked. Leksand 
kommer att genomföra inbjudningstävling den 10 juli, blir singeltävling.  
 
Idre har tagit på sig att genomföra Om Kullslaget, blir 27 augusti, 
inbjudan kommer att skickas ut separat.  
 
Marlene informerar om datum för samtliga DM-klasser. Åldersklasserna 
kommer att genomföras över 18 hål i år. De två senaste åren har det 
genomförts en (1) damklass i DM, D50, uppmanar klubbarna att 
marknadsföra DM så att arrangerande klubbar får startfält och att det 
minst blir en damklass i år.  
 
Hagge GK är värd för Seniortouren för D35, D50 och D60 18-19 juni. 
Tävlingen är öppen för damer med hcp lägre än 15. Även här är det 
angeläget att Dalaklubbarnas damer som är kvalificerade i Dalarna tar 
chansen att möta spelare från övriga landet på ”hemmaplan”. Mer 
information kan man få från Hagge GK.  
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Förändringar i regelboken och Tävlingshandboken 
Ny regel- och tävlingshandbok gäller från 2016-01-01, klubbarna 
beställer dessa från SISU. Viktigt att damkommitten ser till att de har 
tillgång till dessa vid sina veckotävlingar. Böckerna finns även 
elektroniskt på golf.se.  
 
Viktoria och Marlene rekommenderar att läsa igenom 
Tävlingshandboken inför säsongsstart. Ger många tips som underlättar 
när man både är tävlingsledare och inte minst för det egna spelet.  

 
Laget runt 
Vi går laget runt och respektive klubb ger en kort rapport på vad som är 
på gång på klubben.  
 
Snöå 
Försöker få igång damverksamheten, 7-9 som spelar på onsdagar. 
Undrar vad de som damkommitte kan göra för övriga klubbar distriktet. 
Får som förslag att bjuda in någon av övriga klubbarna att delta på en 
veckotävling.  
 
Gagnef 
Hade förra året en lista där man kunde anmäla sig som fadder, inför det 
fick man läsa på sig om regler. Fortsätter med damernas veckotävlingar, 
har varit som mest 20 deltagare. Har samma kväll som herrarna, detta 
för att få till samåkning. Båda grupperna spelar alltid 9 hål men turas om 
att starta på ettan och tian. Försöker att vara fem i damkommitten. 
Klubben kommer att göra en gemensam golfresa till våren.  
 
Mora 
Spelar 9 hål på tisdagar, bjuder också in övriga klubbar till spel någon 
gång under säsongen. Sollerön får alltid delta. Starttid är 18.30, anmälan 
samma dag före 15.00, går att anmäla sig via GIT. Är mellan 20-30 
damer. Kommer att ha upptakt den 10 maj då bl a den nya pron kommer 
att presentera sig, inkl modevisning. Kommer att genomföra en 
inspirationskväll med VD för Vasaloppet. Kommer ev att genomföra en 
resa till Gagnef med damerna. Klubben har en ny styrelse och en del 
arbetare är återanställda. Känns positivt på klubben.  
 
Falun-Borlänge 
Krav på kommittéerna från styrelsen är att de ska vara minst 5 deltagare, 
ska ha 2 träffar med styrelsen och minst 2 protokollförda möten. Klubben 
kommer att använda sociala medier mer och även ha gemensam 
kalender. Pågår diskussioner hur man kan samarbeta med andra 
föreningar men även hur man kan integrera flyktingar, känns positivt. 
Diskussioner pågår hur damverksamheten ska se ut framöver, kommer 
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att arbete mer med +55 och göra satsning mot de yngre damerna. Kattis 
Hjorth kommer att arbeta med de yngre damerna samt juniorerna. Spelar 
18 hål med start vid 16 men kommer nu att prova start kl 13.00 för de 
som önskar detta. 

  
Säter 
Verksamheten för damer är fortfarande under uppstart. Varierar mellan 9 
och 18 hål under säsongen. Första start är 16.30, har gemensam fika. 
Arbetar mycket med gemenskapen så att alla känner sig välkomna och 
inte bara de som är prestationsinriktade. Kommer att genomföra 
damupptakt med modevisning. Lägger ut protokoll från möten på 
hemsidan.  
 
Tällberg 
Styrelsen har fördelat ut arbetsuppgifter i styrelsen. Arbetar med att 
uppdatera hemsidan och börja använda sig av sociala medier. Pågår 
diskussioner om protokoll ska presenteras på hemsidan. Kommer att 
starta upp juniorverksamhet.  
Har en damkommitte med 5 damer som har olika ansvarsområden. Har 
även en med från +50 för att ha dialog mellan grupperna. Klubben har 
cirka 350 medlemmar. Gör utskick till cirka 30 damer, men är cirka 20 
som spelar på tisdagarna, herrgolf på onsdagar. Många av damer är 
även med i seniorgolfen. Många damer behöver ut och spela andra 
banor och olika spelformer. Har årlig höstresa till Idre. Vill komma med i 
Hulda nästa år. Kommer att ha kickoff i mitten av maj med spel. 
 
Leksand 
Kör matchspel en måndag kompletterat med matchstege under 
säsongen. Spelar på måndagskvällar och varvar 9 och 18 hål. Svårt att 
få med fler frivilliga både i kommitté och på måndagsspel. Diskuterar 
mycket hur man ska få med fler som vill delta och öka antalet 
medlemmar.  

 
Övrigt  
Avrapportering från DF TKO-möte i februari 
 Bra möte, flera av klubbarna kommer att använda nya 

åldersklasserna från SGF. D v s H30,40,50 etc 
 När herrar och damer spelar samma klass så får herrarna (+75) inte 

kliva fram till rött om inte damerna också kan gå fram, se sidan 100 i 
tävlingshandboken. 

 Nya statuter för DM, inga fria inspel och enbart 18 hål på 
åldersklasserna. Detta för att försöka öka intresset för DM. Äkta 
makar/sambo inte längre krav på mixed. Se statuter på dalagolf.se 
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Priser  
Aspeboda har en överenskommelse att klubbarna som är sponsorer 
skänker en del till priser. En del av detta får damerna ta del av vilket 
innebar att man fick ett prisbord som de kunde plocka av. Diskussion 
kring vad man kan göra för olika presentkort, t ex krögaren och shopen.  
 
Nästa möte 
Tällbergs GK är värdinnor för vårmötet som blir den 21 maj, inbjudan 
kommer att skickas ut. Marie undersöker om det är okej att klubbarna får 
delta med två representanter som spelar på introduktionskort.  

 

 

 

 

 


