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   3.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   3.2 
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
 
   3.3 
Ekonomi.    Rapporter 
 
Annika redogjorde för ekonomin som går enligt budget  
 
 
Bankommittén 
 
Bengt Pettersén rapporterade att skyltar för ”Säker Golf i Dalarna” är klara och finns  
att hämta på Falun Borlänge GK. Klubbarna ombesörjer transport av skyltarna från FBGK. 
 
Banutvärderingsgruppen har under sommaren slopat Gagnef, Samuelsdal och Furudal.   
Sälen har begärt omslopning 2004. Gruppen arbetar nu med Hagge. Slopegruppen  
fungerar bra och med nuvarande besättning finns kapacitet att årligen slopa ca: 4-6  
banor. Kostnaden och fördelning av kostnader för slopning diskuterades. Bengt P  
tar fram underlag för beslut tas på DGF:s ordförandekonferens. 
 
Utbildningskommittén 
 
Nils-Erik meddelade att en ny domarkurs skall genomföras vårvintern 2004. Anders  
Åhnevall och Calle Matsson kommer att hålla kursen. Inbjudan skickas ut till klubbarna  
efter säsongens slut.  
 
Nils-Erik återkommer till kommande möte i frågan om det krävs kurser och informations- 
träffar för den nya modellen för nybörjarkurser.  
 
Utbildningstinget diskuterades. Med tanke på det låga intresset från klubbarna  
våren 2003 så avvaktar vi ev. utbildningsting våren 2004.  Frågan tas upp på GDF  
ordförandekonferens.   
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Idrottskommittén 
 
Ulf Rapporterade från idrottskommittén att endast H 35 klassen samlat tillräckligt  
antal deltagare för att genomför DM i Idre. Ett nytt försök att anordna övriga klasser  
görs i samband med DM på Säter den 30-31 augusti. GDF Dalarnas introduktionskort  
för 2004 skall delas ut till segrarna i junior respektive seniorklassen. Plaketter och  
blommor delas ut till de 3 första i respektive klass. 
 
Färgfemman har genomfört 5 deltävlingar och finalen den 20/9 på Sollerö GK återstår.  
Ulf konstaterar att det är fler deltagare i år men det har varit svårt att få klubbar att  
deltaga i Färgfemman konceptet. 
 
Den H55 serie som spelas med deltagande från många Dalaklubbar diskuterades,  
Vems är tävlingen, vilken status har den i distriktet, skall GDF engagera sig?  
Mötet gav Ulf i uppdrag att kontakta S-E Bjerkeland FBGK för diskussion.    
 
Anders Larsson rapporterade i sin frånvaro från ett möte med klubbarna i juni.  
Där efterfrågades bland annat elitledarutbildning. Anders har varit i kontakt med 
Värmlands elitansvarig för juniorsidan och diskuterat möjligheten att genomföra  
en gemensam 1-2 dagars utbildning.  
 
Likaså diskuterades en ranking av spelare i distriktet. Värmland provar ett system  
i år som Anders skall ta del av och utvärdera om det är möjligt att överföra eller  
anpassa till Dalarna. Vidare efterfrågades tydligare stöd av DGF för DM  
från klubbarnas sida, med bättre reklam för tävlingen från distriktet som  
bör svara för tävlingsinbjudan istället för klubben. 
 
Avslutningsvis diskuterades vilka kriterier som gäller för uttagning till  
juniormatcherna. Anders har samtalat med Värmlands juniorelitansvarige  
och kommer att tillsammans med denne utarbeta tydliga kriterier. 
 
Damer 
 
Gun Smed rapporterade från en träff med alla damordförande på Hagge  
den 17 augusti. Man diskuterade bland annat nästa års verksamhet. Ett  
förslag är att införa seriespel för damer istället för de olika tävlingarna  
t.ex. Hulda Cup och Dalaserien.  
 
Tjejer 
 
Ett tjejläger har genomförts i Rättvik 16-18/ juni 3 dagar 21 st. tjejer i ålder  
11 – 17 år. Reportage fanns i tidningen Svensk Golf. 
 
Annika och Charlotta Sörenstam skall genomföra en träningsdag för inbjudna 
flickor i åldern 12 – 18 år. Monica har fått med 9 tjejer från Dalarna. Kallelse  
har gått ut till dessa. 
  
Tjejligan som har gått under sommaren med deltävlingar i Hagge med 9 st  
deltagare, Rättvik 21 st, Säter inställd, finalen går på Dalsjö. 5 klubbar har  
haft deltagande tjejer – var finns tjejerna från övriga klubbar?  
 
En Tjejfest skall genomföras i Falun den 31 aug. För att arrangemanget skall  

  
ekonomiskt vara försvarbart behövs ca: 100 anmälda tjejer – 20 anmälda nu. 
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Monica skall åka på ledarseminarium på Lunds Akademiska där samtidigt   
Bankboken Tjejer spelas med deltagande tjejer från Hagge.  
 
Juniorserien Dalaserien som normalt spelas i 2 grupper (norra/södra) blev flyttad  
till FBGK pga. för få deltagande. Något missförstånd måste ha skett då den  
norra spelomgången genomfördes på Snöå GK och en segrare korades där som  
skulle möta segraren från södra omgången. 
 
Dalatouren för 2003 kom inte med i manualen för Bankboken 2003. Viktigt att  
deltävlingarna kommer med i manualen för 2004. 
 
 
 
   3.4 
I stort fungerar verksamhetsplanen. Avvikelser förs in vid utvärdering efter säsongen. Verksamhetsplan 
 
 
   3.5 
Introduktionskorten är utsända. Styrelsen beslutade att inför höstkonferensen genom-   Introduktions- 
föra en enkät med innehavarna med ca 10 frågor. HG och PB fick i uppdrag att göra kort  
enkäten. Teknikdalen Högskolan Borlänge föreslås som lokal för Höstmötet den 
 22 november. PB/HG återkommer. 
 
 
   3.6 
Inga övriga frågor förelåg.  Övriga frågor 
  
   3.7 
Nästa aktivitet är den 7 september då ordförandekonferensen hålls på Gagnefs GK. Nästa möte 
Programmet och kallelse för detta möte gicks igenom. Styrelsen håller sitt nästa  
möte den 7 oktober på Säters GK med möjlighet till golf innan mötet. 
 
   3.8 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Peter Björklund 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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