
 

 

 

VGDF H 50 Verksamhetsberättelse 2020 

VGDF:s seniorsektion består av sex representanter för H 50 och D 50 under 

Torsten Noréns ordförandeskap. Under året har vi inte haft några möten p g a 

pandemin. Varken för senior- eller herrsektionen och inte heller med 

klubbrepresentanterna. 

Verksamheten för H 50 leds av herrsektionen. Den har bestått av ordförande 

Torsten Norén, sekreterare Claes Kemvall och kassör Calle Gävert. Kassörens 

roll är numer att följa upp redovisningen och rapportera utfallet. I övrigt 

avhandlas frågor på telefon för H 50:s ledning. 

Vårens tävlingar ställdes in på grund av att restriktionerna för Covid-19 

omöjliggjorde tävlingar. Det har genomförts 10 tävlingar på olika klubbar i 

Värmland. Herrarna hade premiär på Eda GK 27 juli, sedan rullade det på. 

Billeruds GK och Saxå GK, från vårens omgång, tog emot oss under andra 

halvan av september. Vi hade inget finalspel, då restriktionerna omöjliggjorde 

det. 

Bästa nettoresultat på fem genomförda deltävlingar räknas in i slutresultatet. 

Deltagarantalet ökade för de tio klubbarna, som genomförde tävlingen, från 977 

till 1066. En ökning med 9 %, i genomsnitt ca 107 deltagare/tävling. En liten 

minskning jämfört med fjolårets 110 spelare/tävling. Men då fick några av de 

klubbar som genererar flest starter under våren, ställa in. 

A-klassens segrare var Lasse Engström Bryngfjordens GK  - 348 slag, samma 

antal slag hade tvåan Mats Kvarnström. Eftersom Lasse hade lägre exakt 

handicap så blev han segrare. Conny Ericsson Sunne GK vann B-klassen på 351 

slag. Arvika GK och Karlstad GK har flest deltagande spelare, 37 st. 

På vårmötet fastställs tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser samt 

tävlingsavgift. I övrigt kan man läsa mer om tävlingarna på VGDF:s sajt. 

Styrelsen planerar att genomföra vårmötet digitalt, om inte förbättringar i 

pandeminrestriktionerna inträder. Där behöver tas upp om tillsättning i 

valberedningen, en plats är vakant. 

Eftersom vi inte hade något finalspel, så skickades priserna till vinnarnas 

hemmaklubbar. 
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H 50:s styrelse/Lennart Solberg 


