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Minnesanteckningar förda vid Ordförandeträff den 17 juni 2014.  
Plats: Idrottens Hus, Karlstad 
 
Närvarande: Håkan Andersson, ForshagaDeje GK, Torgny Richardsson, Arvika GK,  
Bo Strömwall, Torsby GK,  Urban Olmårs, Torsby GK, Kenth Ström, Årjängs GK, Tage 
Nordkvist, Kils GK. Ulf Thyr, Saxå GK, Torsten Norén, Sunne GK, Claes Hugemark, 
Billeruds GK, Hans Karlsson, Kristinehamns KG, Sven Erik Jonsson, Kristinehamns GK, 
Leif Jurefalk, Femdagarsgolf, samt från VGDF: Sune Moberg, Stig Höglund, Michael Sahlin,  
Margareta Bjällvinger, Martin Lindén, Cermit Bäcklund och Birgitta Johansson. 
 
1.  Efter inledande kaffe och fralla hälsade Sune Moberg samtliga välkomna till ordf.träffen. 
Trevligt att så många klubbar fanns representerade.  
 
2.  Utmärkelser. Hur ser det ut hos klubbarna. Finns det några som är bortglömda    
Sven Erik Jonsson, Kristinehamn, tilldelades SGF:s Silvermärke. Silvermärket tilldelas 
person som utfört stora arbetsinsatser för svensk golfsport. Utmärkelsen berättigar till SGF:s 
introduktionskort. Kortet berättigar till livslångt fritt spel på svenska golfbanor. 
Sven Erik berättade intressant om sina insatser inom golfen och dess golfhistoria. Stort tack 
till Sven Erik och en uppmaning till klubbarna att se över om det inom den egna klubben 
finns personer som är berättigade att få VGDF:s respektive SGF:s silver eller guldmärken.        
 
3.   Information från FM-mötet 
Sune och Tage Nordkvist informerade från Förbundsmötet. Förslaget om ökad kvinnlig 
representation i styrelser gick inte igenom. Läggs in som en punkt i Verksamhetsinriktningen 
att sträva efter. Flera klubbar i Värmland har redan 1-2 kvinnor i styrelsen.      
 
4.  Verksamhetsplan på 2 år i stället för 1 år 
I likhet med beslut på FM om VP över 2 år kommer VGDF att föreslå höstmötet i en prop.  
att VP tas fram för en 2-års period i stället för nuvarande 1 år.   
 
5.  Hemsidan 
Hemsidan har legat nere en tid pga att den hackats.  Martin har lagt ner många timmar för att 
återskapa och inom kort ska allt förhoppningsvis fungera igen. 
 
6.  Utbildning 
Maggan informerade om utbildningsläget. Det är mest på gång under våren, Domar- TLR 2 
samt Barnledarutbildning - praktik har genomförts. I höst fortsätter barnledarutbildningen.   
Motor- och röjsågsutbildningen är fortsatt av intresse. Vid 35 deltagare blir kostnaden  
c:a 4 000 kr + moms per person (i Skogsvårdsstyrelsen regi). Otroligt viktigt att ingen 
oerfaren person får arbeta med detta utan utbildning eftersom skaderisken är stor. Claes 
Hugemark tar fram regelverket och därefter kommer frågan att gå ut till klubbarna.  Maila 
Maggan om det finns andra behov av utbildningar. 

 



7.  Tävling 
Kenneth hade tyvärr förhinder. Torsten informerade att Ekebygolfen funkar bra. För 
tävlingarna H55 resp.D50+ pågår diskussion angående tävlingsavgifter. Förslag presenteras 
på Höstmötet. Leif Jurefalk informerade om Olympiagolfen. Distriktsfinalen spelas den  
16 augusti och andra chansen spelas på Karlstad GK den 31 aug. De10 bästa går vidare till 
Sverigefinalen.  
 
8 + 11.  Junior och Golfgymnasium i Värmland 
Micke  informerade om Golfgymnasiet som startar höstterminen 2015. 18 platser på 3 år. 
Förhoppningsvis 4 st. första året och runt 6 i handicap för de som vill komma med.  Personligt 
brev kommer att gå ut till alla som ligger ”inom ramen”.  
3 st. Skandia Tour tävlingar med stort deltagande, drygt 50 startande per tävling. Väldigt 
positivt på juniorsidan.  
 
9. Bana.   Eda-ForshagaDeje-Hammarö slopas i år 
Cermit informerade om att slopen av Lundsbergs GK och Årjängs GK håller på att samman-
ställas. Det behövs ingen omslopning av banan för de klubbar som vill gå över till hexameter, 
det är tillräckligt att ta avstånden. Det behövs fler som kan jobba i bankommittén – kom gärna 
med namnförslag till Cermit. 
 
10. Hur ser det ut i era klubbar. Snabb info 
ForshagaDeje har 34 nybörjare och gamla medlemmar som återkommer. Har satt 400 
medlemmar som mål och är redan uppe i 350. 
Arvika. Bra, ny krögare och ny greenkeeper  
Torsby. Bra bana och ökat medlemsantalet, även juniorer + gamla medlemmar som 
återvänder. 350 medlemmar. Det interna medlemslotteriet ger överskott på 150 000.     
Årjäng. Ser positivt ut, nya medlemmar + återvändare. Mycket bra bana. Thailändska i köket, 
bra mat. Sponsorkommitté bildad. Juniorverksamhet på gång. 
Kil har tagit emot 200 nybörjare. Drygt 1 000 medlemmar. 400´bättre likviditet jämfört med 
förra året. 30 års jubileum i år.  Uppe i Kommunfullmäktige och beslutat ang. privatperson 
som köper mark och byggnader. Klubben hyr vederlagsfritt. 1,9 milj. i skuld för medlemslån.     
Saxå. 25-30 personer i utbildning + återvändare. Nytt arrendeavtal pågår (Carl-Jan).    
50 års jubileum i år. Vargar tog älgkalv på hål nr 4. 
Sunne. Positivt och tidig start. Organisationsförändring, ser bättre ut nu. Hårt jobb i 
kommittéerna. 
Billerud.  Har ny klubbchef. Samarbete med Birger Kjellstedt för träning. Behövs fler på 
banan. Många greenfeegäster. Bobban Frisk har kommit med sin rapport efter besök på 
banan. Mycket ros lite ris. 
Kristinehamn. Hans Karlsson ny ordförande i nov. 2013 och även många nya i styrelsen.  
Anställda (bidrag) jobbar även utanför klubben med lite av varje för att få in extra pengar  
till klubben.   
 
12. Ev. golfmässa 2015 i samband med 20-års jubileum av Femdagars ? 
Leif informerade om planering inför Femdagarsgolfens 20-års jubileum. Det finns planer på 
att anordna en golfmässa i Karlstad den veckan. Eventuellt att tävlingen tidigareläggs med 
start söndag och att torsdag blir helt spelfri, finalen spelas på fredag och golfmässan på 
torsdag, med banketten på torsdag kväll. Det kommer att tryckas upp en Golftidning som 
medföljer som bilaga till NWT. Där ska alla värmlandsklubbar marknadsföras. Klubbarna ska 
även marknadsföras under golfmässan, i en eller flera montrar. Frågan ställdes om det finns 
intresse från klubbarna att vara med på arrangemanget. Det blir en begränsad kostnad för 



klubbarna. Golftidningen finansieras genom reklamintäkter och viss del av kostnaden för att 
marknadsföra klubbarna under mässdagen tas från VGDF:s budget. Samtliga klubbar var 
positiva och Leif fick i uppdrag att köra på enligt förslag.        
 
13. Bilder från Värmländska klubbar till bildspel på banketten 
Bilder från alla golfklubbar skickas till Sune så gör Sune ett bildspel som kommer att visas 
under veckan. 
 
14. Hur ta tillvara trenden som börjat 
Många faktorer som samverkar. En tydlig ”Stensson/Blixt” – effekt är att många golfare 
återvänder efter några års uppehåll. Även positivt på nybörjarsidan, både juniorer och vuxna. 
Det gäller att spinna vidare och ta tillvara möjligheterna. 
 
15. Övriga frågor eller diskussioner 
Micke föreslog att alla juniorer ska få obegränsat fritt spel på alla värmlandsbanor. Frågan har 
varit uppe till diskussion tidigare och därefter infördes Värmlandshäftet för Värmlands 
juniorer som innebär fritt spel vid ett tillfälle per bana.  Styrelsen kommer att ta upp frågan 
igen vid Höstmötet. 
Diskussion om vad klubbarna tar ut för hyra av golfbil, med eller utan läkarintyg.     
 
Mötet avslutades  
 
Vid anteckningarna 
Birgitta Johansson 
    


