
Verksamhetsberättelse 2022 för VGDF Senior, 

Damsektion D50 

 

Äntligen fick vi ett år utan restriktioner för pandemin och vi kunde genomföra alla 16 

deltävlingar enligt spelschemat med Forsbacka GK som ny klubb.  

Vi kunde genomföra både vår- och höstmöte med fin uppslutning av D 50:s kontaktpersoner. 

Mötena hade vi på Karlstads GK och vi bjöd också på lunch.  På höstmötet valdes Marie 

Salevik, Karlstads GK, till ny ordförande och representant i VGDF:s styrelse för D50.  

Inför säsongen hade vi ett gemensamt möte med H50 och representanter från Forsbacka GK. 

VGDF:s seniorkommitté s ordförande tog i år hand om upplägget av tävlingarna på GIT. Det 

har inte varit friktionsfritt ute på klubbarna, så inför nästa år behövs mer 

utbildning/information för att det ska fungera smidigare. Under säsongen har damsektionen 

D50 haft hybridmöten och många mejlkorrespondenser. 

2022 blev ur golfsynpunkt ett mycket lyckat år för D50 med totalt 1 118 starter. Vi ökade 

därmed deltagandet från i snitt 52 till 70 damer per tävling, vilket är en ökning med 18 

starter/deltävling. Flest deltagare hade vi på Hammarö GK med 105 starter, Sommarro Golf 

99, Karlstads GK 95 och Bryngfjordens GK 90. I A-klassen deltog 86 damer som tillsammans 

hade 526 resultat och i B-klassen deltog 105 damer som tillsammans hade 564 resultat. 28 

spelare saknar resultat av olika anledningar. 

Vi har flitigt använt FB-gruppen  ”Vi som spelar golf i Värmland” och VGDF:s hemsida för att 

nå ut med information om var och hur tävlingen gick varje måndag. En del kontaktpersoner 

har också använt sin egen klubbs hemsida för att få ut information om D 50:s seriespel. Inför 

säsongsstarten skickade vi ut information till klubbarna, så de kunde anslå det och även 

skicka ut informationen till alla D 50-damer på den egna klubben. En annan kanal att få ut 

information har varit dam- och seniorupptakterna på våren. Allt detta har mynnat ut i ett 

större deltagarantal och fler ”nya” damer, som upptäckt det trevliga att spela på 

Värmlandsbanorna.  

Vädret stod oss bi de flesta måndagar, men Kils GK fick avbryta och annullera tävlingen p g a 

kraftigt åskväder. Klubben kunde erbjuda en ny speldag, så det blev i alla fall 16 spelade 

omgångar i OoM.  

Årets nyhet med en separat final blev en fin avslutning på säsongen. Vi blev 64 damer av 77 

berättiga, som kom till start på Karlstads GK. Efter 18 hål med shotgunstart och lunch 

avslutade vi med prisutdelning för finalen, ”Flitiga Lisor” och Order of Merit. Priserna till 

finalen sponsrades av Golfstore Karlstad och Goody Bagen sponsrade Stora Coop Välsviken. 

Ett stort tack till dem och Abbes Golfkrog! 

Finalen vanns av Christina Broqvist i A-klassen och Kerstin Skog i B-klassen båda från 

Karlstads GK. Närmast hål var Marianne Schulstad, Karlstads GK och Monica Samuelsson, 

Saxå GK. 

Årets ”Flitiga Lisor”, dvs att de spelat ALLA 16 deltävlingarna, var 5 damer från 5 olika 

golfklubbar och de premierades med ett varsitt bollpaket. 

Årets OoM:s prispall med de 7 bästa nettoresultaten blev: 



A-klassen: Rose-Marie Strömwall, Torsby GK, Margareta Patriksson, Karlstads GK och 

Christina Andersson, Karlstads GK 

B-klassen: Mona Björkstav, Sommarro Golf, Ewa Dahlberg, Sommarro Golf och Ulla-Britt 

Larsson, Karlstads GK 

I år återgick vi till nettoresultat i OoM och det kommer vi att fortsätta med. Vi återinför ett 

bruttopris nästa säsong.  Statuterna ska diskuteras och beslutas på vårmötet 2023.  

Nu blickar vi framåt mot nästa säsong och ser fram emot att få ännu fler damer att delta i 

OoM. Vi kommer att ha 15 deltävlingar eftersom Forsbacka GK inte har någon deltävling, 

Deras damer är fortfarande välkomna att delta om de så vill. Målsättningen är att öka 

genomsnittet till 75 deltagare/ deltävling. 
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