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Minnesanteckningar från Dalarnas Golfdistrikts träff för klubbarnas 
Damkommittèer i samarbete med Rättviks GK, 2013-03-24

Närvarande: 
Marlene Sandberg-Andersson Sammankallande, 
Kicki Glaad Leksands GK
Kristina Nilsson Falun-Borlänge GK
Agneta Ersson Mora GK
Ingalill Nilsson Mora GK
Solveig Starell Mora GK
Marianne Lundin Rättviks GK
Birgitta Berglund Dalsjö GK
Kia Karlsson Dalsjö GK
Ida Nordström Samuelsdals GK
Gunilla Svensson Samuelsdals GK

Samling med fika och presentation av deltagarna
Marlene hälsar deltagarna välkomna och tackar Marianne för värdskapet 
för dagens möte. Deltagarna presenterar sig. 

Tävlingsprogram 2013 damtävlingar
Samtliga klubbar hade inte möjlighet att delta vid dagens möte. De som 
inte är klara med datum för sina inbjudningstävlingar återkommer med 
dessa. Marlene sammanställer samtliga kända damtävlingar för distriktet 
och skickar detta till samtliga klubbar och till Dalagolf. Se bilaga

Rekommenderas att inbjudningarna skickas klubbadresserna och 
ansvariga för damkommitterna för publicering på klubbarna. Tänk även 
på att mejla till närliggande klubbar i övriga distrikt. 

Omkullslaget 2013 
Dalsjö var värdinnor 2012 och tog även hem segern.  2013 är Falun-
Borlänge värdinnor och speldatum är 31 augusti, inbjudan kommer att 
skickas ut i början på sommaren. 

Marlene kontaktar Gagnef ang att de enligt planeringen ska vara 
värdinnor 2014. 

Status Hulda Cup 2013 
I dagsläget är 5 klubbar med i distriktet då några klubbar har klivit av 
cupen. Förslag ges från gruppen att bjuda in fler klubbar och ev spela i 
två serier där segrarna möts i en avslutande match. Förslaget får tas upp 
vid höstmötet för Hulda Cup. 

Årets vårmöte för Hulda som ägde rum 16 mars resulterade i ett nytt 
statutförslag är 4 matcher, 5 spelare, 1 greensome, 1 bästboll och 1 
singel. Speldatum utlagda. Den sänkta åldersgränsen från 50 till 45 är 
kvar även 2013. 
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Uppdatering tävlingsprogram 2014 och framåt, se bilaga
Vid genomgång av säsongens tävlingar identifieras att många klubbar 
har inbjudningstävlingar och nuvarande rutin att tre klubbar utöver dessa 
ska arrangera inbjudningstävlingar ger många tävlingar. Gruppen 
föreslår att endast två klubbar föreslås arrangera inbjudningstävlingar 
utöver de som har sina årliga tävlingar. Marlene uppdaterar dokumentet 
som innehåller dessa tävlingar, dokumentet skickas sedan ut för 
synpunkter från samtliga klubbar. Se bilaga

Laget runt
Vi går kort igenom och beskriver de olika samarbetena som finns på 
banorna. För mer info se klubbarnas hemsidor. Diskussion kring 
möjligheterna med rapportering till SISU, för mer information kring SISU 
bör klubbarna kontakta Tommy Staaf på SISU tommy.staf@dalaidrotten.se

Damkommitte ordförandeträff med spel maj 2013, fastställande av datum
Vårmöte med spel flyttas från Dalsjö till Mora GK med möjlighet till 
tävlingsspel efter mötet.

Förslag att vi genomföra höstträff vid Huldas årliga höstträff detta för att 
bl a följa upp deltagandet vid damtävlingarna säsongen 2013. Kontakt 
tas med Hulda-ansvariga för att stämma av förslaget. 

Övriga frågor
Är i dagsläget oklart vad som gäller ang tävlings- och Dalagreenfee för 
2013. Marlene kontaktar Dalagolf för att få besked vad som gäller 

Nästa möte
2013-05-26 kl 10.00, Mora GK
2013-10-06 kl 11.00, Hagge GK – prel datum och plats
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