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Plats: Konferensrum Hotell Gustaf Wasa, Borlänge 
 
Närvarande:  Jan Svedin, ordf.  JS 
 Nils-Erik Witteberg  N-EW 
 Birgitta Englund BE 
 Ulf Påhlsson UP 
 Hans Grandin HG 
 
Förhindrade: Bengt Pettersén BP 
 Monica Smed  MS  
 Håkan Dahlman HD 
   4.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   4.2 
Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna.  Föreg. prot. 
 
   4.3 
Inbjudan har kommit från SGF till ett disciplinseminarium den 15-16 november. Skrivelser 
Håkan D och Ulf P är anmälda från DGF. 
 
Inbjudan har kommit från SGF till ett GDF-konferens den 8-9 november. 
Jan S och Hans G kommer att delta från DGF. 
 
Inbjudan till SVEBI:s konferens på Lugnet den 20-21 november överlämnades till 
Nils-Erik för handläggning tillsammans med protokollet från DIF/SISU:s konferens 
för förbundens utbildningsansvariga den 5 september.  
 
Ett erbjudande från Bingolotto att söka stipendier lades till handlingarna utan åtgärd. 
Styrelsen har tidigare beslutat att detta är en angelägenhet för de klubbar som säljer  
lotter. 
 
En förfrågan från SGF angående fortsatt medlemskap för Gagnefs Golfklubb har 
kommit. Styrelsen tillstyrkte ett M1-medlemskap och gav Hans G i uppdrag att  
svara SGF. 
 
   4.4 
Rapporterades att information om golfens IT-satsning nu finns på golf.se under Rapporter 
”knappen” GOLFIT. 
 
Jan S rapporterade från DGF:s ordförandekonferens den 30 augusti i Furudal.  På 
plats fanns 19 deltagare från 13 klubbar. Dagen inleddes med lunch och avslutades 
med spel på Furudals nyöppnade 18-håls bana. 
 
Frågor som behandlats och krävde beslut från DGF var: 
 

• Introduktionskort 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att DGF skall bilda kommittéer med  
en deltagare från varje klubb. Varje klubb skall vid aktivt deltagande i en kommitté  



kunna rekvirera ett kort per kommitté.  
 
Styrelsen beslutade därefter att kommittéer skall organiseras för Bana/anläggning,  
Tävling, Elit, Damer, Junior, Tjejer och Senior.  
 
Dessutom skall klubbarna kunna rekvirera kort för ordförande, sekreterare och  
Utbildningsansvarig och ett ”wild card” till någon förtjänt person.  
 
Kort skall också tilldelas ledamöterna i DGF-styrelsen, distriktsdomarna,  
föregående års DM-segrare och 3 juniorer per klubb varav minst en flicka. 
 
Innehavare av introduktionskort skall i studie- och utbildningssyfte ges möjlighet 
att vid enstaka tillfällen spela distriktets banor utan att erlägga greenfee. Kortet ger 
inte befrielse från startavgift om det används vid tävling. 
 
  

• Dalagreenfee 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att Dalagreenfee skall betyda att en  
klubb lämnar 30 % rabatt på gällande greenfee alla dagar. Om avrundning sker  
till jämnt belopp skall den ske till högre rabatt. Dalagreenfee skall bara gälla  
medlemmar med full spelrätt.  
 
Klubbarna skall senast vid DGF:s årsmöte meddela om man är med i Dalagreenfee  
eller ställer sig utanför överenskommelsen. Hans G fick i uppdrag att begära in  
statistik på klubbarnas greenfeespel och redovisa den för årsmötet. 
 
Medlemsstatistiken för 2002 redovisades. Distriktets klubbar har nu 19 697 medlemmar  
vilket innebär en ökning med 2,1 %.  
 
På grund av för få anmälda ställdes utbildningstinget den 12-13 oktober in.  Utbildning 
 
En utbildning för nya domare har genomförts med 12 deltagare. 
 
N-E W medddelade att det formellt bör finnas en handikappansvarig i distriktet. 
Tills vidare hanterar han frågan i sin egenskap av ULD.  
 
Styrelsen gav N-E W i uppdrag att även i år kräva in uppgifter om nybörjar- 
kurser från klubbarna. Uppgifter skall ha lämnats innan handicapkorten skickas 
till klubbarna.  
 
Bengt deltog ej i mötet men hade lämnat rapport om att en ERFA-träff kommer att  Bana 
hållas den 24 oktober på Samuelsdal. Klubbarnas BKO kommer att bjudas in till  
höstkonferensen. 
 
Birgitta E rapporterade att 9 klubbar deltagit i träffen för DKO på Sollerön. Årets  Damer 
damtävlingar har resulterat i att Säter vunnit Omkullslaget (6-damerslag) som spelats 
sedan 1985. Dalaserien med 9 deltagande 4-damerslag vanns av Dalsjö. 
 
6 inbjudningstävlingar för damer har genomförts. Leksands damer placerade sig på 
2:a plats i div. 1.  
 
 
Eftersom varken Monica eller Håkan var närvarande lämnades ingen rapport frånsett  Junior 
att Monica varit med tre tjejer till Compaq Open på Vasatorp och bland annat spelat  
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scramble med Mhairi McKay.  
 
 
Resultat- och balansrapport per 2002-09-30 redovisades av Nils-Erik. Ekonomin Ekonomi 
är god. Tyvärr beror det delvis på att beslutade juniorarrangemang ställts in p.g.a.  
för få anmälda. 
 
 
Möte för tävlingsansvariga kommer att hållas den 30 oktober i Leksand. På mötet Tävling 
kommer bland annat det gemensamma programmet med DM etc. att läggas ut. 
 
Färgfemman har spelat sin final på Dalsjö den 21 september. Eftersom de deltagande  
paren uttryckte sin uppskattning med tävlingen kommer den att arrangeras även  
kommande år. 
 
Från SGF:s idrottskonferens rapporterade Ulf att: 
 

Scandic Golfers Trophy läggs ner och ersätts av en ny tävling inför Solheim Cup.  
 

att ”Rundare Sverige” (utjämning av avstånd i seriespelet) kan innebära att  
startavgifterna för seriespelet kan komma att höjas kraftigt. 

 
SGF planerar en ny rikstävling i samband med 100-årsjubileet  

 
RM arrangeras kommande år av Norr-& Västerbotten. Dalarna kan tidigast  
komma i fråga som arrangör år 2010.   
 
Nya klasser kommer, bland annat D 35 istället för D 40 och mixed +100 där  
båda i paret skall ha fyllt 50. DM nästa år kommer att genomföras med dessa  
klasser.  
 
I Skåne har man upptäckt att fusket bland ungdomar i form av direkta regelbrott 
ökar. Har vi samma tendens? 
 
Dalarna kommer år 2003 bara att få en omgång av seriespelet. 

 
   4.5 
Programmet vid DGF:s höstkonferens beslutades.  Övriga frågor 
 
Inledningsvis kommer Jan S. att lämna information från SGF:s distriktskonferens  
inklusive att en lägesrapport om GOLFIT skall ges.  
Peter Eriksson har inbjudits för att informera om Ruff-gruppen och arbetet i SGF:s  
valberedning.  
Sven Bodevik har inbjudits för att informera om planerna för firandet av SGF:s  
100-årsjubileum. 
Dalarnas Idrottsförbund har inbjudits för att berätta om Elitidrottscentrum, EIC.  
 
Dessutom skall DGF-styrelsens förslag ang. Dalagreenfee och introduktionskort  
redovisas. 
 
Jan S redogjorde för 2 bestraffningsärenden som behandlats i DGF:s juridiska nämnd.    
 
   4.6 
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Nästa möte skall hållas den 4 december kl. 18 på plats som framgår i kallelsen. Möten 
 
Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas den 15 mars 2003. 
   4.7 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Hans Grandin 
 
 
Justeras 
 
 
Jan Svedin 
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