
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för VGDF Senior, Damsektion 

D50 
 

Året inleddes med ett möte sammankallat av ordföranden för VGDF Senior, Torsten 

Norén. Under mötet diskuterades den kommande säsongen och de ändringar i statuter och 

tävlingsprogram som skulle föreslås på vårmötena för D50 och H50. 

 

Vårmötet för D50 hölls i Kil den 9/4 2019 och där var 11 av 15 golfklubbar 

representerade. På mötet valdes Monica Solberg till ordförande och Ulla Ekerlin Jonsson 

avtackades som ordförande efter lång och trogen tjänst, 20 år.  

 

Våra statuter diskuterades och de ändringar som föreslagits fastslogs och 

tävlingsprogrammet spikades. Under året spelade vi på 15 av Värmlands golfklubbar. En 

stor förändring för året var att de åtta bästa nettoresultaten i ”Order of merit” låg till 

grund för sluträkningen vid finalspelet på ForshagaDeje GK 16/9 2019 och att vi endast 

hade en A- och B-klass, se hemsidan VGDF D50. 

På prisutdelningen uppmärksammade vi fyra damer som deltagit i alla 15 deltävlingar. 

Årets vinnare i A-klassen var Stana Bengtsson, Hammarö GK och i B-klassen Ulla-Britt 

Larsson, Karlstad GK. 

 

Under säsongen 2019 sjönk antalet deltagare på våra tävlingar och vi diskuterade det 

under höstmötet för D50. Åsikterna om varför färre damer deltar varierade. En del gillade 

nettoresultatet medan andra vill ha poängsystemet i ”Order of merit”. Två klasser istället 

för tre kan också ha bidragit till att damer med högre hcp inte ville delta. Efter 

omröstningen beslutades att återgå till poängsystem och att sex deltävlingar räcker för att 

delta i sammanräkningen på finalen. Att återgå till tre klasser togs inget beslut om utan vi 

avvaktar det nya Världshandicapet och diskuterar vidare på vårmötet 2020, se VGDF 

D50 förslag på statuter. 

 

Inför säsongen 2020 behöver vi bli bättre på att få damerna i klubbarna att delta i D50:s 

seriespel. Diskussionen kring det fortsätter på vårmötet. 
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