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Verksamhetsberättelse för 2022 – Senior H50. 

Det var första året med en ny ordförande och nya styrelseledamöter i H50. 

Ordförande Sune Moberg, ledamöter  Lennart Almqvist, Tomas Liljestrand och tidigare vald 

Lennart Solberg som sekreterare. 

När det gäller tävling så kom Forsbacka med för första gången i Värmlandsserien. Både 

damer och herrar deltog och tävlingen i Forsbacka utövades i fullt regn den 8 juni. I övrigt så 

ändrades upplägget så att VGDF:s tävlingslicens användes på samtliga tävlingar. Alla 

tävlingar lades upp av ”kansliet” i VGDF. Och samtliga kunde anmäla sig redan i april för 

samtliga tävlingar. Vi hade nästan 1900 startande under året. Tyvärr fick vi begränsa antalet 

på några banor. Men vi lyckades dra in över 375 000 kronor till klubbarna.  

Vi ändrade också på möjligheten att välja tee som utslag, alla kunde välja och välja tee på 

varje tävling olika tee. Efter omröstning var beslutet enhälligt att det skulle ligga kvar 2023. 

Finalen lades utanför det sammanlagda resultatet i OoM. Det genomfördes under 2 dagar på 

Forshaga /Deje. A klass på måndag och B-klass på tisdag. Det utfördes med bravur av 

klubben, och efteråt hade vi prisutdelning av både dagens tävling samt sammanlagd vinnare 

för årets sammanlagda resultat. 

Vi hade också en lagtävling som nyhet, vanns klart av Karlstad. 

I övrigt så är vi nöjda med utfallet, vi slog rekord på samtliga banor i deltagande.  

Vi har utfört de möten som vi planerade under året. Deltagandet har varit gott även där. I stort 

sett samtliga klubbar, inkl Forsbacka har varit med. 

Budgeten som lades för året häll vi med marginal. Vi utdelade 47 500:- i priser. Samtligt i 

prischeckar på ICA, Värmland. 

Med hänsyn till att vi var ett ganska nytt gäng, så får vi vara nöjda med resultatet. 

Naturligtvis kommer små ändringar för 2023. 

 

Skrivande 

 

Sune Moberg, ordf. 

 


