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Minnesanteckningar från möte med Damkommitteordföranden i samarbete med
Hagge golfklubb, 2017-04-09 

Närvarande: Se bilaga

Inledning, presentation
Rigmor hälsar alla välkomna, kort presentationsrunda av deltagarna

Information från distriktet och SGF
Marlene påminner om att utbildning för GIT och TLR kan bokas via 
Viktoria Hermansson som är ULD inom DGF. Kontaktuppgifter finns på 
dalagolf.se

Kort avstämning kring golfens dag, 17 av 19 klubbar i Dalarna har anmält 
sig till dagen. Pågår febril planering hos klubbarna och inte bara 
golfaktiviteter som kommer att erbjudas. 

Statuterna för DM är uppdaterade och finns på dalagolf.se

Frågan ställs till närvarande om de känner till om någon av klubbarna har 
anmält sig till 50/50-projektet som drivs av SGF. Ingen av de närvarande 
känner till att klubben har anmält sig till projektet. Kort diskussion om vilka 
möjligheter som projektet ger. 

Marlene påminner om att SGF publicerar regelbundet ett antal faktahäften 
om olika frågor som finns att hämta hem från hemsidan, som t ex 
förändrad indexering, 50/50-visionen. Här hittar ni dessa faktabroschyrer 
http://www.golf.se/golfsverige/faktabroschyrer/ 

Vid TKO-mötet i februari väcktes förslaget från de närvarande 
tävlingsansvariga att även damerna skulle bjudas in till nästa möte. 
Önskemålet är att det då ges tid till att diskutera hur damer ser på 
tävlingar och hur de vill tävla. Förslag mottages positivt från de 
närvarande. 

Tävlingsschema för damtävlingar 
Inbjudningstävlingar
Samuelsdals GK meddelar att de har lagt ner sin årliga tävling ”Ainas 
minne”. Kommer att ha en egen klubbtävling istället. Även Rättvik kommer 
att ha en klubbtävling där de hedrar Aina Borg. Leksands GK arrangerar 
även i år en inbjudningstävling, ”Juli-svingen”, som är singeltävling. 
Tällbergs GK och Idre GK arrangerar också sina årliga 
inbjudningstävlingar, se bilaga. 

http://www.golf.se/golfsverige/faktabroschyrer/
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Vi har en diskussion kring problematiken att det är svårt att få deltagare 
från övriga klubbar då man arrangerar en inbjudningstävling. Dåligt 
deltagande kan i vissa fall innebära att damerna får svårt att få utrymme i 
klubbens övriga tävlingsprogram. 

Vi kommer överens om att vi tar bort turordningen på inbjudningstävling, vi
är överens om att det för tillfället räcker att det är någon klubb per säsong 
som arrangerar inbjudningstävling. Och att övriga klubbar arbetar för att 
delta på de inbjudningstävlingar som arrangeras. Viktigt att klubbarna 
försöker planera så att man inte krockar med andra stora arrangemang 
som golfveckor, Vansbro simning etc. 

Tävlingsschemat uppdateras, se bilaga. 

Om Kullslaget
Leksands kommer att arrangera ”Om Kullslaget” den 3 september, detta 
då Hedemora har tackat nej till att arrangera tävlingen. Tyvärr krockar 
detta datum med Rättviks golfvecka, Gagnef är i Mora och spelar, 
Samuelsdal har också tävling.  

Diskussion om statuterna för Om Kullslaget ska förändras avseende 
speldatumet som idag är första helgen i september. Detta då det är en 
tävlingsintensiv period. Rigmor informerar att Hagge genomför uttagningar
för deltagande i Om Kullslaget, övriga närvarande klubbar deltar med de 
personer som har möjlighet att delta. Vi enas om att skicka ut förfrågan till 
samtliga klubbar hur de tar ut sina lag och om vi ska ändra statuterna 
avseende speldatumet. Ingen förändring sker förrän nya statuter är 
godkända. 

DM
Åldersklasserna spelas på Rättviks GK, DM äkta makar Hedemora GK och
seniorer på Leksands GK. Tyvärr krockar åldersklasserna och Äkta makar 
med Hulda-tävling i år. 

Hulda
Åldersgränsen är ändrad fr o m 2017 till att gälla från 21 år. Tällbergs GK 
är nya deltagare från 2017. Dalsjö har hoppat av Hulda efter att 
spelschemat var lagt vilket innebär nytt tävlingsschema. Säter undersöker 
om de kan flytta sin tävlingsdag till den 28 maj istället. Leksands GK har 
inte möjlighet att flytta till den 28 maj. 
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Laget runt
Vi går laget runt för de närvarande klubbarna. 

Samuelsdals GK
Gunilla sitter med i tävlingskommittén. Händer mycket på klubben för 
närvarande, bl a ska de nya hålen invigas. Damaktiviteterna fortsätter som 
tidigare. Veckotävlingarna är många intresserade att vara med på. 
Varannan vecka gemensam start, räknar ihop resultatet under säsongen 
och gemensamt avslut. En del vill inte att resultatet ska visas. Många 
damer som spelar på onsdagarna seniorgolfen. Pågår också diskussion 
om gemensam resa med herrarna. 

Falun-Borlänge GK
Britta sitter med i tävlingskommittén. Damerna har utökat samarbetet med 
herrarna för seniortävlingarna, gemensam tävlingsdag en gång i veckan. 
Har även blivit inbjudna till herrarnas vårresa.  Spelar årlig matchtävling 
mot Gävle.

Hagge GK
Har många damer som är med och spelar på veckotävlingarna, cirka 20 st 
som spelar på damkvällen, den yngsta är runt 20 och äldsta 86. Har en 
dam som ordförande i +55 golfen, har +50-golf två gånger i veckan. På 
torsdag har man ”Ingrid-tid” då man spelar utan tävlingsmoment. 

Rättviks GK
Marianne har lämnat ifrån sig övriga uppdrag med fortsätter med 
damkommittén ett tag till. Större samarbete med oldboys två gånger i 
veckan startar man tillsammans. Försöker få med juniorerna när 
seniorerna spelar. Vissa damer vill inte spela veckotävlingarna då de inte 
vill ändra sina hcp, vill oftast bara spela parspel. Tyvärr en tråkig trend 
även på tävlingarna som arrangeras vid golfresor. 

Gagnefs GK
Går bra att få med damerna på +55, må-fr 08.00, erbjuder reducerat pris 
på lunch och 9-hålsfika. Skolan har elevens val med buss från skolan två 
gånger i veckan, Djurås och Mockfjärd. Mockfjärds skola har idrottsprofil 
och idrottsläraren är golfspelare. Kommer att arrangera golfskola i juni, och
ska försöka fånga upp väntande föräldrar. Ny klubbchef. Haft 
integrationsprojekt med ensamkommande. 

Säters GK
Kämpar på med att få igång damerna, cirka 10-16 deltagare varje tisdag 
men vill få med fler. Har en intern facebookgrupp till damerna. Försöker få 
in de nya på det sättet. 50/50 på seniorgolfen. Kan också spela på 
onsdagsgolfen. Har nu fått ihop en gemensam klass, även lägre hcp deltar.
Säter och Hagge ska spela match mot varandra. Nytt samarbete. 
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Leksands GK
Leksand har indexerat om sin bana och infört hektometer. Har ny 
klubbchef. Damaktiviteterna fortsätter som tidigare. 

Övriga frågor
Meta föreslår att vi bjuder in Solleröns pro som föreläsare vid ett tillfälle. Vi 
kommer överens om att vi föreslår det som en punkt vid golftinget som är 
den 26 november. Marlene tar med sig det till planeringen. 

Irene ställer frågan om det går att få ut statistik från GIT och medlemslistor.
Det finns ett antal olika statistikrapporter som går att ta ut. Både 
Samuelsdal och Säters GK är intresserade av en utbildning i GIT, Marlene 
meddelar detta till Viktoria. Gunilla tipsar om de online-utbildningar som 
SGF regelbundet arrangerar. Information om GIT hittar ni här 
http://help.golf.se/forstasidan/ 

Siljanklubbarna har utökat sitt samarbete, Bl a har man infört att fullvärdiga
medlemmar får spela greenfee för 100 kr efter 13.00, juniorer 20 kr. Mer 
information finns på www.golfruntsiljan.com 

Hagge ställer frågan hur mycket betalar spelarna i de olika 
veckotävlingarna. De klubbar som har veckotävlingar ligger runt 20 kr för 
startavgift och mellan 60-90 kr med startavgift och fika. Samuelsdal har 
säsongspris på 300 kr. Majoriteten säljer någon form av lotter också under 
säsongen för att utöka kassa, Gagnef tipsar om att ha presentkort till shop 
eller restaurang som pris vid lotteri.

Rättvik, Säter, Falun Borlänge och Leksand har samma krögare 2017. 
Hagge har ny krögare och Gagnef har anställt sin krögare. Samuelsdal 
använder pensionatet och Snöå kör kiosk med frivilliga krafter och har 
möjlighet att ta mat från Ryggåsstugan. 

Diskussion kring vad är gången när det händer osportsligt uppträdande på
en tävling, fusk etc. Hur går man vidare. 

Britta ställer frågan om klubbarna skriver ut hyresavtal för golfbilen. Är 
viktigt att vara noga med detta. Den som hyr bilen tänker då till på att de 
måste följa reglerna, som att de har körkort och inte får köra påverkade. 

Planering och fördelning av kommande möten
Diskussion kring om vi behöver ha både vårmöte och vårmöte med spel. 
Kan vi undvara spelet på våren och istället genomföra ett 
utvärderingsmöte på hösten tillsammans med Hulda’s styrelse och då 
genomföra spel, detta då grupperna har gemensamma beröringspunkter. 
Vårmötet bör genomföras på en central plats för att underlätta deltagande 
från samtliga klubbar. 

Förslag till ny mötesordning:
 Ett tidigt vårmöte med Hulda och damkommittéordförande, inget spel

http://www.golfruntsiljan.com/
http://help.golf.se/forstasidan/
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 Ett höstmöte med Hulda och damkommittéordförande, spel efter mötet

Vi gör ingen förändring i dagsläget utan Marlene kontaktar Hulda för att 
undersöka om det går att genomföra gemensamt utvärderingsmöte på 
Falun Borlänge den 1 oktober. Även då spelar vi efter avstämningen. 
Beslut om förändrad mötesordning rekommenderas göras vid golftinget 
den 26 november. 

Nästa möte
17 juni på Gagnefs GK, efter mötet spelar vi 18 hål
Prel 1 oktober Falun Borlänge, utvärderingsmöte med efterföljande spel


