
 
    

          Värmlands Golfdistriktsförbund 
 
Minnesanteckningar förda vid Ordförandeträffen den 25 augusti 2015. 
Plats: Idrottens Hus, Karlstad 
 
Närvarande: Håkan Andersson, ForshagaDeje GK, Per Jonsson, Uddeholms GK, Kent Ström, 
Årjängs GK, John Arnott, Hammarö GK, Torgny Richardson, Arvika GK, Lars Järner, 
Sommarro GK, Hans Karlsson och Nicklas Frykholm, Kristinehamns GK, Håkan Wahlén, 
Karlstads GK samt för VGDF;  Sune Moberg, Stig Höglund, Maggan Bjällvinger, Micke 
Sahlin, Kenneth Klarström, Martin Lindén och Birgitta Johansson. 
 
1.  Efter inledande kaffe och fralla hälsade Sune Moberg samtliga välkomna till ordf.träffen.       
 
2.  Snabb genomgång av klubbarna om året hittills 
Samtliga klubbar var eniga om att det blev en ovanligt sen säsongsstart pga väderläget och 
sen vår. Alla upplever att banorna är kanonfina, flera som aldrig varit så bra..  
Forshaga Deje,  det tuffar på och man är stolta över banan. Drygt 500 medlemmar f.n.  
Målsättningen är 650-700 medlemmar.  
Uddeholm har påbörjat en förbättring av maskinparken. Tunt med juniorer, för långt till 
Hagfors. Drygt 30-talet nya medlemmar och ett litet plusresultat. Pay and play vardagar. 
Årjäng kämpar på, c:a 200 fullbetalande medlemmar. Svårt att få nya. 40 juniorer i träning, 
ser bra ut. Greenfee och sponsorsidan är bra.   
Hammarö redovisar en nettoökning  i aktiva medlemmar. 7 % bättre greenfee hittills. 
Arvika. Går över till spelrätter 2016. Maskinparken behöver förnyas. Litet plusresultat. 
Sommarro.  Ett normalår, ca 700 medlemmar. Även pay and play. En trend att betala för 
begränsat spel. 
Kristinehamn har tappat en del medlemmar och även greenfee. Planerar för nytt klubbhus och 
mark, klart våren 2017.  
Karlstad. 260 juniorer, 40-talet i Golfkul (till 8 år). Medlemsökning 100 st. Lite lägre greenfee 
hittills i år. Fibernätanslutning. 
 
3. Distriktets kommittéer – en kort summering enligt nedan 
a) Junior. Micke berättade att juniorverksamheten ökat, även bland tjejerna. Konsum Värmland 
tour är stor. SGF Träningscup på Hammarö GK var populär. Stor eloge till Hammarö för bra 
samarbete. C:a 150 000 kr lägger distriktet ner på juniorsidan. Det känns som en ökning på 
juniorsidan hos klubbarna. Det finns mycket pengar att söka på Idrottslyftet. Micke kommer att 
informera om Juniorkonsulentuppdrag 2 på Höstmötet.  
 
b) Utbildning. De flesta utbildningsinsatser sker på våren enligt Maggan. De som gick Ledar-
utbildningen  i våras och förra året kommer att få en inbjudan till en återträff den 10 oktober. 
Planering pågår för ERFA-träffen den 20 februari. Se under p. 8  



c) Tävling. Kenneth informerade om Ekebygolfen. Ungefär som tidigare år. Final i Sunne den 
5 sept.  Det kommer att diskuteras om ett ev. annat upplägg, byta namn och spelplats för 
finalen inför nästa år (från Ekeby till Fröding). VGDF:s singelspel blev inte av pga att det inte 
gick att få fram någon bana. DM parklass spelades i Kil, övriga klasser på Karlstad GK. 
Upplevdes rörigt  med tävling både scratch och med handicap. Begäran att det ska finnas en 
representant för VGDF på plats nästa år.   
 
d) Hemsidan.  Martin informerade helt kort om upplägget och att det går att få alla nyheter 
direkt till sin mail för den som vill. Kontakta Martin om ni behöver hjälp.  
 
e) Bana. Kristinehamn är aktuell för omslopning och tar kontakt med Cermit. Birgitta 
kontaktar Cermit och ber att få en lista över när samtliga klubbar i Värmland senast var 
slopade.  
 
f) Senior  - inga uppgifter men kan konstateras att både D50+ och H55 fungerar bra. 
 
g) Domare.  Fler yngre domare behövs. I tävlingsledarutbildningen ingår en hel del 
regelfrågor, kan vara en bas att gå vidare för den som vill gå domarutbildningen. 
  
h)Ekonomi/Budget. Ser bra ut innevarande år. Något bättre än budgeterat underskott.  
  
4. Gratisspel för Värmlands Juniorer 2016 ? 
Enligt Lars Järner är inte gratis greenfee problemet, risken att juniorer går över till klubbar 
med lägre årsavgifter kan innebära stort tapp i medlemsintäkter. Lars ville ha Juniorhäftet 
tillbaka alt. fritt spel för ”de som satsar på att bli bra”. Juniorhäftet blev ingen bra lösning enl. 
VGF:s mening eftersom häften delades ut till endast ett fåtal juniorer. Sune kollar hos 
distrikten. I år spelar juniorer helt fritt  på Arvika, Eda, Sunne och Uddeholms golfbanor.  
Övriga golfklubbar har olika upplägg, från gratis för de som tillhör klubb som inte tar betalt 
till som mest 200 kr (lör, sön, helg). Se bifogad fil som även ligger ute på vår hemsida (skriv 
Värmlandsgreenfee juniorer 2015 i sökrutan).      
 
5. Info från ERFA-mötet i Örebro. Klubbkonsulter ? 
Sune informerade helt kort från mötet. Små förändringar i Regler för golfspel. Spel- och 
tävlingshandboken revideras. Handicapsystemet, Klubbhandicap. Pågår utredning angående 
ett gemensamt handicapsystem för hela Europa. Man tittar på upplägget i USA. Gamla GIT-
tävling stängs ner den 27 september. Viktigt datum att hålla koll på för därefter går det inte att 
registrera tävlingar i gamla GIT. Info ang. 50/50, 30 % ska vara kvinnor i styrelser.  
SGF tillsätter 7 st heltidsanställda klubbkonsulenttjänster. Rekrytering sker under hösten och 
efter en kortare utbildning ska de kunna utnyttjas av klubbarna from 2016 under 5 år. SGF 
frigör pengar genom fastighetsförsäljning och vinsten ska komma klubbarna tillgodo. Gunnar 
Håkansson kommer att delta på vårt höstmöte och lämna mer information.       
  
6. Höstmöte den 22 oktober. Plats: Idrottens Hus, Karlstad  
Mötet kommer att äga rum på Idrottens Hus, Karlstad. Start kl. 18.00  Kallelse kommer att 
skickas ut.  
 
7. Styrelseseminarium i Karlstad, Gustaf Fröding den 29 sept. resp. 20 okt. 
Seminariekvällen börjar med middag kl.17.00-18.00 följt av konferens kl. 18.00-21.00. 
Läs mer på Golf.se och anmäl er senast 14 dagar före seminariet ! 
 



8. ERFA-mötet i februari 
Datum: lördagen den 20 februari. Plats: Skoghalls Folkets hus. Maggan m.fl jobbar med 
programmet.  Kom gärna med förslag o tips. Tänkt tema: Kvinnan i fokus. Försök pågår att få 
Fanny Sunesson som föreläsare. Annika Lundström som håller i 50/50 projektet har sagt 
preliminärt ja till att komma. 
 
9. Värmlandsgreenfee 2016  -  ska vara kvar 2016 enl. mötet 
 
10. Introduktionskort  2016  -  ska vara kvar 2016 enl. mötet 
 
11. Utmärkelser – VGDF resp. SGF  - klubbarna kollar hur det ser ut på den egna klubben 
 
12. Valberedningen    
Torgny Richardson är sammankallande i valberedningen och han har kontaktat Claes 
Hugemark. De kommer att ta ett möte.  Birgitta är VGDF:s representant 
Sune aviserade att han inte ställer upp för omval som ordförande.  Kenneths, Martins och  
Birgittas förordnanden går ut i år, 2015.  
 
13. Övriga frågor 
En fråga ställdes om några klubbar har kommittéer som har egen ekonomi. Flera klubbar har 
sådant upplägg - som nollas ner varje år. 
 
14. Avslut 
Inget ytterligare förekom, Sune tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Birgitta Johansson  


