
Verksamhetsberättelse 2021 för VGDF Seniorer, 

Damsektion D50 

Ytterligare ett år har gått som varit starkt påverkat av coronapandemin. Vårmötet ställdes in 

och vi kunde inte starta tävlandet förrän i juni. De deltävlingar vi skulle ha haft i maj fick vi 

skjuta på och till slut kunde vi genomföra 14 av 15 deltävlingar genom att förlänga säsongen 

i september. Tyvärr fick vi inte in Hammarö GK under säsongen och många damer tyckte det 

var trist.  

Alla klubbar har även den här säsongen varit bra på att anpassa tävlingarna, så vi har känt 

oss trygga och välkomna. Det är mycket att ta hänsyn till vid lottningarna: samåk, golfbil, 

tidig och sen start samt även en del personliga önskemål. Vi ger alla som är inblandade en 

eloge för ert arbete med lottningarna. 

Våra statuter anpassade vi också genom att inte ha någon final med prisutdelning på plats, 

minskade antalet deltävlingar till OoM. Vi fortsatte med A- och B-klass med samma hcp-

gräns som 2020, dvs 0-25,0 och 25,1-54 och poängsystem.  

Vi ökade genomsnittet på deltagare till 52 damer (förra året 46). Flest deltagare fick vi på 

Bryngfjordens GK med 77, Karlstad GK 70, Sommarro GK 61, Kils GK 60 och Billeruds GK 59. 

Värt att notera är att deltagarantalet på Torsby GK steg till 42. 

Karlstad GK:s damer toppar säsongen med 247 starter. Torsby GK har haft 73 starter, 

Hammarö GK och Kils GK 59 starter, Bryngfjordens GK och Saxå GK 58 starter under 2021.  

Årets vinnare i OoM blev i A-klassen Maj Magnusson, Saxå GK och i B-klassen Ulla-Britt 

Larsson, Karlstad GK. Det var 57 damer som kom upp i 6 eller fler spelade deltävlingar. Vi 

delade ut 26 priser i A-klassen och 24 priser i B-klassen. 

I år spelade fyra damer alla 14 deltävlingarna och de har premierats med ett dussin 

golfbollar med VGDF:s logga. 

På höstmötet avtackade vi Margareta Kortfält och valde in Anna Sökjer Lindström och Ann-

Katrin Jönsson i damsektionen. 

Den 18 oktober genomförde vi höstmötet på Karlstad GK och då presenterade vi förslag på 

statuter och spelprogram. VGDF:s seniorkommitté hade möte den 11 november och efter 

det har ytterligare förändringar tillkommit. Nästa säsong 2022 kommer nämligen Forsbacka 

GK att delta i Värmlandsserien för både D50 och H50. Onsdagen den 8 juni har vi första 

deltävlingen på Forsbacka GK tillsammans med H50. 

Förändringar i statuter och spelprogram kommer att skickas ut till klubbarnas 

kontaktpersoner och fastställas på D50:s vårmöte måndagen den 4 april 2022 innan de 

publiceras på VGDF:s hemsida.  

Nu blickar vi framåt mot en full säsong med 16 deltävlingar och ännu fler damer som deltar i 

D50:s seriespel. Nytt för 2022 är också en separat finaltävling för de som kvalificerat sig i 

OoM där Golfstore Karlstad är sponsor. 
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