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Närvarande:  Stig Höglund, ordförande 
  Margareta Bjällvinger, sekreterare 
  Micke Sahlin  
  Kenneth Klarström 
Förhinder:  Sune Moberg 
  Birgitta Johansson 
  Martin Lindén 
 
 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Stig hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Ekonomisk rapport    
Stig redovisade ekonomiska läget och allt är under kontroll.  
Samtliga klubbar har betalat in medlemsavgifterna.  
Vi är drygt 11.500 medlemmar i distriktet. 
 
§ 3. Rapportering från kommittéer. 
Junior: Micke rapporterade att det ser mycket bra ut bland samtliga junior grupper.  
Cicci har ca totalt 30st tjejer igång, varav 4st kommer från Forsbacka GK. De träffas 1 
gång/månad.  
Team Future som leds av Johan Bergström o Krister Markusson består av 18st, men ev. 
kommer gruppen att utökas. 
Team Värmland består av 9st killar med ledning av Mats Nilsson o Jocke Kinell. Tyvärr ingår 
ingen tjej i denna grupp. 
Vidare rapporterades att ca 50 är anmälda till Konsum Värmland Tour som genomförs 
söndagen den 10 maj. 
Totalt deltar ca 9 klubbar i verksamheten, vilket Micke tycker är en bra spridning. 
 
Tävling: Kenneth efterlyser affisch över DM o VGDF:s seriespel, som Sune skulle ta fram. 
Stig kontaktar Sune o påminner honom i frågan. VGDF:s seriespel är faställt till 7.6 på 
Årjängs GK, den 6.9 på Arvika GK. Däremot har inte Saxå svarat ja som arrangör än. 
Kenneth kontaktar Bryngfjorden som reservplats. 
I övrigt meddelade Kenneth att Ekebygolfen startar upp den 10 maj på Sommaro GK. 
 
Utbildning: Maggan redovisade genomförda kurser.  
TLR o DD utbildning på Gustaf Frödings Hotell den 21-22 febr. 15 deltagare samt 2 
kursledare, Pekka o Leif. 

 



Erfarenhetsutbyte med banpersonal genomfördes på Sommaro GK den 12 mars. 15st deltog o 
kursledare var SGF:s bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk. 
DD-prov på Karlstads GK samt regelvandring på Bryngfjordens GK genomfördes den 25 
april. Där deltog 6st samt Pekka o Leif. Samtliga klarade provet med marginal. 
Kommande kurser: Golfens ledarutbildning steg 1 – praktik, skall genomföras på Hammarö 
GK den 30 maj. Ledare Birger Kjellstedt, Sommaro GK o Filip Andersson, Hammarö GK. 
Slutligen meddelade Maggan att hon är anmäld till SGF:s årliga ULD-träff i Eslöv 5-7 juni. 
 
§ 4. Information från Förbundsmötet 17-18 april. 
Värmland representerades av Stig Höglund, VGDF, Tage Nordqvist, Kils GK o Björn 
Nordenhammar, Hammarö GK. Mötet genomfördes planenligt. Ny ledamot valdes in, Maria 
Möller från Huvudstadens GK samt ytterligare en verksamhetsrevisor vid namn Anders 
Wasberg, Enköpings GK.  
50/50 projektet presenterades av Annica Lundström som är projektanställd av SGF för att få 
ett mer jämställt golfsverige. 
Vidare informerades att Olympiagolfen läggs ner. 
 
§ 5. Information från Vårmötet 23 mars. 
Diskuterades fri juniorgreenfee. Det fanns olika meningar i frågan, där vissa klubbar ansåg att 
man skulle ta ut en avgift medan andra föredrog fritt spel. Något beslut fattades inte, varför 
mötet ger i uppdrag till Birgitta att kontakta samtliga klubbar om vad som gäller i resp. klubb 
och sedan meddela detta. I övrigt genomfördes mötet planenligt. 
 
§ 6. Övrigt. 
Stig rapporterade från en intervju som Radio Värmland gjorde om läget i Golfvärmland. Alla 
klubbar har ökat medlemsskapet från i fjol. Stig poängterade att alla klubbar har jobbat 
intensivt med att öka medlemmar samt att klubbarna har fler juniorer än tidigare. En annan 
orsak kan bero på att det är lättare att ta ”grönt” kort än tidigare. 
Stig rapporterade vidare att han representerade VGDF på VIF o SISU:s årsstämma 30 mars. 
Slutligen önskade Micke presentera Juniorkonsulentuppdrag nr 2 på nästa styrelsemöte. 
 
§ 7.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Inget nytt datum för möte bestämdes utan mötet uppdrar åt Sune att komma med förslag 
någon gång under juni månad. Därefter  tackade Stig för deltagandet och förklarade mötet 
avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Margareta Bjällvinger  Stig Höglund 


