
 

Verksamhetsberättelse 2020 för VGDF Senior, Damsektion 

D50 

Året 2020 blev inte alls som vi hade planerat. Coronapandemin satte stopp för 

alla tävlingar under våren. Vi fick ställa in både vår- och höstmötet och 7 av 15 

deltävlingar. När det blev klartecken från förbundet att starta upp tävlandet 

igen, så kunde vi få in 3 av de tappade deltävlingarna.  

Vi lyckades genomföra 11 deltävlingar från slutet av juli till slutet av september 

och det är vi riktigt nöjda med under rådande Covid-19-restiktioner. Vi tackar 

alla klubbar, som gjorde det möjligt att genomföra tävlingarna på ett bra sätt. 

Våra statuter fick anpassas till den situation som vi hade. Beslutet om att återgå 

till poängsystem i OoM genomfördes och vi spelade i två klasser. Hcp-gränserna 

justerades till 0-25,0 och 25,1-54. Under säsongen hade vi ett genomsnitt på 46 

deltagare/tävling. Bryngfjorden GK drog 81 och Kils GK 66. Det blev ingen final 

med prisutdelning, utan vi körde sista tävlingen som en vanlig deltävling och 

skickade priserna i Order of Merit med post till hemmaklubbarna. 

Årets vinnare i A-klassen blev Christina Andersson och i B-klassen Ulla-Britt 

Larsson båda Karlstad GK. 8 damer spelade alla 11 tävlingarna och en HIO 

gjordes på Kristinehamns GK. Det premierades med ett dussin bollar med 

VDGF:s logga. 

Det är fortfarande olika synpunkter på om D50 ska ha poängsystem eller 

nettoresultat i OoM. Det finns också önskemål om att ha 3 klasser. I nuläget ser 

det svårt ut, eftersom deltagarantalet är så litet. 

Torsby GK hade i år ett snitt på 7 starter/spelare, Kils GK 6,4, Saxå GK 5,1, 

Karlstad GK 4,2. Sommarro GK har endast en deltagare med från klubben, men 

hon spelade alla 11 deltävlingarna. Här finns mycket att göra på klubbarna.  

Inför golfåret 2021 hoppas vi på att får fler damer att delta på deltävlingarna 

och i OoM. 
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