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Seniorkommittén i Värmlands Golfförbund. 
Damsektionen D 50

Protokoll från höstmötet med kontaktpersoner D 50.   
Tid   2019-10- 07 kl.14:00 Plats: Kils GK.

Närvarande klubbar
Arvika GK, 
Billeruds GK, 
Bryngfjordens GK, 
Eda GK, 
ForshagaDeje GK, 
Hammarö GK,
Karlstad GK, 
Kils GK, 
Saxå GK, 
Årjängs GK.
Ej närvarande
Kristinehamns GK, 
Uddeholms GK, 
Sommarro Golf,  
Sunne GK, 
Torsby GK.

1. Monica Solberg hälsade alla varmt välkomna till årets höstmöte och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.

2. Margaretha Kortfält gick igenom ”Inkomster och utgifter 2019”.  

3. Val av representanter i VGDF´s Seniorkommitté. /Damsektionen.
Monica Solberg, Margareta Kortfält och Anna-Karin Jurefalk fick fortsatt förtroende.

4. Monica Solberg valdes att representera D50 i VGDF´s styrelse.

5. Förslag till tävlingsprogram 2020.  
Seriespelet startar på Hammarö GK den 11 maj och avslutas på Arvika GK den 14 september. 
Halvtidsfinal i Sunne den 22 juni. Shotgun och priser. Diskuteras mer på Vårmötet. 
Förslag till tävlingsprogram bifogas och skickas till alla klubbar.
Helst vill vi ha start kl. 10:00 från tee 1 och 10 eller shotgun 

6. Årets serie: Vad har varit bra och vad kan göras bättre 2020
 Efter en lång och intensiv diskussion beslutades att: 
# Vi ska återgå till poäng i Order of Merit.
# Vi beslutade att räkna de sex bästa resultaten i Order of Merit.
# I Finalspelet lotttas klasserna var för sig. En ledarboll i varje klass.
# Ska vi ha prisutdelningar eller inte? Vi tar upp detta på Vårmötet den 20 april.
# Vi måste alla hjälpas åt att värva fler spelare och se till att de som börjar blir väl mottagna. 
Alla skall känna sig välkomna, Informera om seriespelet på klubbarna!

7. Statuter 2020.
Ändringar utifrån beslut enl. p6 gjordes i Statuterna. 
Antal klasser och handicapgränser tas upp på Vårmötet eftersom vi inte vet hur det nya hcp-
systemet påverkar våra hcp. Förslag till Statuter 2020 bifogas protokollet

8. Övriga frågor 
#   D50 skulle kunna ha en sluten facebookgrupp för att ge och få information.. Vi kan också 
skriva på sidan ”Vi som spelar golf i Värmland”, Tas upp igen på Vårmötet.

#   Antalet spelare har sjunkit och därför kan klubbar ”äska” pengar från VGDF för att anordna 
något i samband med tävlingen  som gör att fler spelare anmäler sig. Tänk till – vad kan man 
hitta på?  En fråga för Vårmötet.
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#   Priset för att hyra golfbil varierar. Monica Solberg har lämnat in en motion till VGDF´s 
höstmöte där hon föreslår samma kostnad 100 kr per person för spelare på våra tävlingar i D50 
seriespel. 
Bra om vi kan skriva in i våra statuter vad priset är och att det är lika på alla klubbar.

#   Vi ska ta upp på VGDF´s höstmöte  om det är möjligt att använda greenfeebiljett på våra 
tävlingar.

9. Datum för VÅRMÖTE: Den 20 april 2020 kl. 14:00 på Karlstad GK.

10. Monica  tackade alla för ett bra möte och förklarade detta avslutat. 

       Vid protokollet                        Ordförande  

Anna-Karin Jurefalk                     Monica Solberg               


