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Klubbar i distriktet 

 
Dalarnas Golfförbund består av nitton golfklubbar, Avesta GK, Dalsjö GK, Falun-
Borlänge GK, Furudals Bruks GK, Gagnefs GK, Hagge GK, Hedemora GK, Idrefjällens 
GK, Leksands GK, Malungs GK, Mora GK, Rättviks GK, Samuelsdals GK, Snöå GK, 
Sollerö GK, Sälenfjällens GK, Säters GK, Tällbergsbyarnas GK samt M2-klubben 
Älvdalens GK.  
 
Antalet aktiva medlemmar i klubbarna var per oktober 2015 11 374 st varav 1 187 
juniorer vilket jämfört med 2014, enligt SGF:s redovisning en ökning med 129 
medlemmar.  
Dessutom finns ett antal passiva och hedersmedlemmar. 



 

 

Möten och konferenser 

 
Vårårsmötet genomfördes på Hotell Gustav Vasa i Borlänge den 8 april. Den 28 
oktober hölls höstårsmötet på samma ställe. Stena Lowén och Lars-Erik "Fimpen" 
Bech lämnade styrelsen. Viktoria Hermansson Leksands GK valdes in som ny 
ledamot. Styrelsen har därefter fördelat ansvarsområden.  
 
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten. Samtliga protokoll finns på 
hemsidan. 
 
Ulf Påhlsson var distriktets representant på SGF:s beredningsmöte i Stockholm den 
15 febr. 
 
Janne Svedin representerade distriktet vid SGF:s förbundsmöte i Stockholm den 17-
18 april. 
14-16 augusti arrangerades ERFA möte på Lanna Lodge, Janne Svedin 
representerade distriktet. 
Dalarna fick förtroendet att stå som värd för mötet 2016. 
 
Dalarnas Golfting genomfördes på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik med 60 deltagare 
den 15 november. 
 

Utmärkelser  

  

Ekonomi 

 

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogad balans- och resultaträkning.  
 

Bankommitté 

  

 Varierande övervintring i distriktet efter mer eller mindre isbränna som ledde till 
stödsådd av en del greener tidigt på våren alternativt att greenerna växte ihop lite 
sent.  
 
Normal öppning på fairways som kom igång bra i den hyggligt varma våren och 
försommaren. Sedan en bra sommarkvalitet som gett oss nöjda medlemmar och 
gäster. 
 
Den nye bankonsulenten Calle Lönnberg ger oss mer och professionell support. 
 
Klubbarna har numer inte samma ekonomiska möjligheter att ha helårsanställda 
vilket resulterat i större andel säsongsanställda och personer utan tidigare 
erfarenhet av golfbane-arbete. Årets Introduktionskurs samlade 19 deltagare, se 
rapport på hemsidan. 
 



Fött ur samma svårigheter är problem för klubbarna att utbilda våra greenkeepers i 
Golfförbundets traditionella trestegsprogram: GUB, VUB och HGU. Särskilt som de 
av SGF arrangerade kurserna ofta ligger i södra Sverige. Därför har ett 
utvecklingsarbete i samarbete mellan SGF, SGA (Swedish Greenkeeper Association), 
länets erfarna greenkeepers och DGF resulterat i att vi sjösätter en regional GUB 
(Grundutbildning för Banarbetare) som genomförs under v. 14,15 och 42 2016. 
 
Sedvanliga ERFA kring banskötsel som arrangeras smidigt genom det etablerade 
goda samarbetet mellan länets greenkeepers.  
Inga banor har omslopats. 
 

 Utbildning 
 

SGF genomförde en träff för alla ULD;ar i Stockholm våren 2013. Man gick igenom 
läget i de olika distrikten samt hur arbetet är upplagt ute i landet. 
 
Under året har DGF genomfört en domarutbildning under vinter–vår 2013. Vidare 
har en  TLR 1+2 i Mora med 5 nya deltagare. 
 
I Dalarna finns 2 förbundsdomare, 12 distriktsdomare och 13 ass domare. 
Distriktsdomarna har tjänstgjort inom distriktet med hjälp av assisterande 
distriktsdomare medan förbundsdomarnas uppdrag varit på förbundsnivå. 

 

Idrottskommittén 
 

Inom DGF finns en idrottskommitté som handlägger alla frågor som rör golfspelet. 
Idrottsfrågorna har handlagts i samband med styrelsemötena. 
 

 

 Tävlingskommitté 
 
Tävlingskommittén som består av klubbarnas tävlingsansvariga har under året haft 
3 möte för att sammanställa och genomföra det gemensamma tävlingsprogrammet. 
De tävlingar som distriktet ansvarar för är DM, Seriespel, Skandia Cup, Skandia 
Tourtävlingar, DSO samt +55 och skol DM 
  
Tävlingar har genomförts under rättvisa förhållanden och med goda arrangemang. 
 
Årets Senior DM spelades på Hedemora GK 
Årets Junior DM herrar spelades i samband med Siljan Open på Rättviks GK 
Äkta makar spelades på Dalsjö GK 
H 35 på Snöå GK 
H 45 inga deltagare 
H 55 på Snöå GK 
H 65 på Snöå GK 
H 75 på Snöå GK 
D 50 på Snöå GK 
 
Distriktsmästare i seniorklassen blev Frans Perers Hedemora GK, i juniorer pojkar 
William Nygård Rättvika GK, Äkta Makar Håkan och Helena Byberg Dalsjö GK, H35 
Patrik Andersson Leksands GK,H55 Hans Holmström Mora GK, H65 Arne Tholén 



Rättviks GK, H75 Gusten Åberg Falun-Borlänge GK samt D50 Gunilla Ilbäcks Snöå 
GK 
 
I Division 1 Herrar Norra kom Dalsjö GK på en 8:e plats och Rättviks GK placerade 
sig på en 11:e plats. 
 
Division 2 Herrar Nedre Norra Segrade Falun-Borlänge GK, 3:a Hagge GK, 4:a 
Leksands GK, 5:a Avesta GK, 6:a Säters GK och Hedemora GK på plats 7. 
 
I Division 1 Damer Norra kom Hagge GK på andra plats och Leksands GK på 8:e 
plats 
 
I Damer div 2 Norra kom Säters GK på en 8:e plats. 
  
Skol DM arrangeras av Säters GK den 12 maj. 
 
 

Dala Senior Open 2015. 
Tävlingen spelades i två åldersklasser H55 och H65. Sju klubbar deltog i H55- och 
11 i  H65-klassen. 
Resultat: 

H55 H65 Div 1 H65 Div 2 

1. Falun-Borlänge GK 1.  Falun-Borlänge GK 1.  Leksands GK 

2.Hagge GK 2.  Mora GK 2. Avesta GK  

3. Samuelsdals GK 3.  Dalsjö GK 3.  Säters GK 

 

Dalagolfen D50/H55 2015. 
 
Kvalspelet spelades i sex omgångar på tolv olika Dalabanor. Totalt deltog 204 
deltagare i A-klassen och 205 i B-klassen. Finalen spelades på Gagnefs GK där 105 
spelare som kvalificerat sig till finalen gjorde upp om fina priser och stor ära. 

Segrare i de olika klasserna blev: 
Klubbtävlingen: Dalsjö GK 
A-klassen: Kjell Redhe Snöå GK 
B-klassen:  Kurt Göstasson Hagge GK 
Scratch-klassen: Ronny Malmlöf Gagnefs GK   

 
Årets Hickory-DM avgjordes på Samueldsdals GK, torsdagen den 15 oktober, med 
Jan-Olov Morelius Säters GK som segrare. 
Det var andra året som distriktsmästerskapet spelades. 
 

 

Tordagen den 16 juli, arrangerades för första gången i distriktet deltävling i den 
landsomfattande Golflinks Tour på Säters GK med 14 deltagare, segrade gjorde 
Richard Lindberg från Bro Bålsta Golfklubb. 
 
 



 

 
 
Juniorkommitté 
  
Antalet aktiva juniorer var oförändrad till antalet till årets säsong 2015. En ökning 
syns dock på tjejsidan som tyvärr vägdes upp av samma minskning på pojksidan. 
Ett hårt arbete ute i klubbarna väntar ändå de kommande åren för att öka andelen 
unga golfare, eftersom de minskat i antal under flertalet år. Överenskommelsen 
mellan Dalaklubbarna om 20 kr i greenfee för juniorer i träningsgrupp har fortsatt 
stöd av alla Dalarnas klubbar. Det är av största vikt för juniorgolfen i distriktet att vi 
har ett juniorvänligt klimat! Juniorgreenfeen är en förmån som är mycket 
uppskattad bland de ungdomar som kunnat utnyttja möjligheten att spela på olika 
banor och utvecklas i idrotten golf. 
 

 Det årliga träningslägret i Dalarna i maj, för juniorer som hunnit en bit med sin 
golf, i åldrarna 13-17 år som skulle arrangerats på Mora GK fick tyvärr ställas in pga 
ledarproblem i Mora. 

 

SGF Super Camp i Ljungbyhed som brukat gå i juli månad är nu omgjort i sin form. 
Det har ersatts av ett Vinterträningsläger istället som heter Super Camp Region och 
går sent på hösten/vintern. 

Tävlingsutbudet under 2015 behöll sin utökning i antal beträffande Skandia Tour 
Distrikt mot tidigare år, från 4 omgångar till 6 omgångar. Dalascramblen, med ett 
trettiotal knattar och ungdomar genomfördes och uppskattades mycket på Gagnefs 
GK.  

 

Skandia Tour Distrikt 2015 spelades på hela sex banor. Avesta, Säter, Dalsjö, 
Hagge, Rättvik och Gagnef stod som arrangörer. Det var ett varierande antal 
deltagare under tävlingarna, men cirka 30 deltagare de två första omgångarna, 
vilket är bra. Trenden med att deltagarantalet avtar under säsongen gällde även 
detta år. Ett stort deltagarantal är viktigt då antalet uppflyttningsplatser styrs av hur 
många deltagare tävlingarna samlar. Vår strävan inför framtiden måste vara att få 
fler deltagare, framförallt tjejer, i distriktstävlingarna. Här behövs all hjälp från 
klubbarna. 

En deltävling i Skandia Tour Regional genomfördes med Falun-Borlänge GK som 
arrangör i juli. Detta år genomfördes ingen tävling på nivån Skandia Tour Riks i 
länet.  

 

Skandia Cup, tävlingen där man spelar mot andra i samma ålder (13-16 år), firade i 
år 40 år. Gruppkvalet arrangerades på Mora GK och Regionkval arrangerades sedan 
på Bryngfjordens GK i Karlstad. Finalen spelades på Landskrona GK och Dalarna 
hade hela 7 spelare med i finalen, 3 tjejer och 4 killar. Jättekul! 

På SGF:s ranking för juniorer (upp till 21 år) totalt blev för säsongen 2015 Marina 
Hedlund, Leksands GK, högst av dalatjejerna på 85:e plats i landet, följd av 



Petronella Hjort, Malungs GK, på 89:e plats och Karla Lagerström, Hagge GK, på 
127:e plats. På pojksidan placerade sig Benjamin Hjort, Malungs GK, högst rankad 
på 15:e plats, följd av William Nygård, Rättviks GK, på en 19:e plats, och Axel 
Einarsson, Hagge GK, på 61:a. 

 

I SGF:s klubbrankning för juniorer blev Malungs GK bästa Dalaklubb på 52:e plats i 
riket, med sina två tävlande juniorspelare. 

DM för Juniorer spelades samtidigt med Siljan Open den 4,5 augusti på Rättviks GK. 
Siljan Open spelades i tre ronder där de två första ronderna ingick i DM. 
 
 Årets junior-distriktsmästare pojkar blev William Nygård, Rättviks GK på 140 slag 
(71, 69), tvåa blev Axel Einarsson, Hagge GK, 141 slag (68, 73) och på tredje plats 

kom Oscar Lundström, Hagge GK, 145 slag (72, 73). Tyvärr deltog inga flickjuniorer 
i tävlingen, varför ingen junior-distriktsmästare för flickor blev korad. 

Träningslägret Dala Minicamp, ett läger för tävlande juniorer i ålder 13-17 år, 
arrangerades på Dalsjö GK den 30/6-1/7. Två SGF coacher kom, Peter Östlund och 
Sofia Edman och höll i det samt att Dalarna måste skicka egna ledare också. 
Dalarnas ledare i år var Carolina Sandström och Linus Bergsten, båda från Dalsjö 
GK. Övernattningsledare och ansvarig för hela lägret var Karin Sandström. Lägret 
var mycket uppskattat i fint sommarväder! 

Under helgen 3-4 oktober deltog Dalarna med ett ungt lag i den årliga 
distriktsmatchen för juniorer upp t.o.m. 18 år, mot Västmanland, Uppland och 
Stockholm, dvs den traditionella 4-landskapsmatchen. Vi kämpade på otroligt bra 
och lyckades över förväntan men pokalen fick välförtjänt lämnas vidare till 
Västmanland detta år. 

 
  
Super Camp Region blev årets sista aktivitet som några juniorer deltog i. Det 
arrangerades i Uppsala den 30 okt -1 november och Dalarna ställde upp med två 
ledare på träningslägret. 
 

 Damkommittén 

 
Klubbarnas damkommitteordföranden har träffats vid tre tillfällen, inkl. avstämning 
på DGF:s golfting i november. Som mest har 8 klubbar deltagit vid träffarna. Final i 
Hulda Cup avgjordes på Dalsjö GK och Leksands GK avgick med totalseger. 
Intresset att delta i Hulda Cup har ökat, 2016 kommer sju klubbar att ingå i 
tävlingen. Final i Om Kullslaget avgjordes på Gagnefs GK och Falun-Borlänge GK 
segrade. 

 

 
Verksamhetsberättelse 2015 för Handigolfen i Dalarna 
 
Distriktet har under år 2015 fortsatt att vara delaktigt i arbetet runt Handigolf där Dalsjö GK 
är basen för verksamheten. Klubben har haft ett samarbetsavtal med SGF om att 
tillsammans med fem andra klubbar i Sverige ingå i projektet Handigolf Riks 2013 – 2015 



med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet avslutades 2015 och nu måste 
resurser för denna verksamhet finnas på annat håll för att verksamheten, så långt det är 
möjligt, kan ”stå på egna ben”. 
 
Vårt gemensamma arbete är en breddsatsning på Handigolf för personer med 
funktionsvariation inom följande kategorier: Rörelsehinder, Synnedsättning, 
Utvecklingstörning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och Hörselnedsättning.  
Under 2015 lyckades vi öka antalet sammankomster med ca 20 % och 
deltagartillfällen med ca 29 %. Ett trevligt konstaterande är att verksamhet runt 
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kom igång bra med 17 
deltagartillfällen. 
 
Strategin för den framtida verksamheten är att fortsätta att utveckla och förbättra vår 
verksamhet inom områden som kompetensuppbyggnad, informationskanaler, 
nätverksbyggande och resursanskaffningar.  
 
 
Lite fakta från året som gått. Träningsgruppen för handigolfare har fortsatt med sina 
aktiviteter och brukandet av de införskaffade golfmopederna har varit igång trots lite 
bekymmer med batterier med mera. Några reportage har gjorts och visats och kommit in i 
DT, Dalarnas tidningar. Arbetet på Dalsjö har även spridits via SGF:s 
verksamhetsseminarier runt om i landet. Ett resultat av detta är också att en aktivitetskväll 
anordnad av SGF kommer att genomföras under april 2016 på Dalsjö GK där alla klubbar i 
distriktet har bjudits in att delta. Kontakter med strokeförening i Skövde är tagna och visst 
utbyte planeras.  
 
Arbetsgruppen för handigolfen ser fram emot år 2016 och hoppas på att engagera 
kontaktpersoner från flera av distriktets klubbar. Detta för att denna verksamhet ska 
erbjudas nuvarande och nya medlemmar i klubbarna och vara en del av Golfens 
marknadsföring som en idrott för alla. 
 

 Kansli och sekretariat 

 
Kansliet har under året skötts av Eie Landquist. Kallelser och övrig information har 
sänts till klubbarna via e-post. Vi har också under året informerat genom hemsidan 
www.dalagolf.se och sänt ut flera elektroniska nyhetsbrev.  
Webbansvarig är Jan-Olof Dahl 
 
Under året har distriktets juridiska kommitté haft ett ärende att behandla. 

 

. Borlänge i februari 2015 
 

 

 

.................................... .................................. .................................. 

Jan Svedin  Eie Landqvist  Håkan Glimåker  
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