
Damer 50+ 
blir wilma-
klubben
Vi byter namn på 50+ till WIL-
MA-klubben därför att  ALLA , 
oavsett ålder, som är lediga på 
tisdag förmiddag skall kunna 
spela med oss. Arbetslösa, 
skiftgående, pensionärer m.fl.

För övriga damaktiviteter, se 
”händelser” på sid 4 och vår 
hemsida.
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kallelse
Härmed kallas Du som medlem i 
Dalsjö GK till vårt årsmöte onsdag 
den 15 april kl 18.30 på  
Pylonen, Vägverket, Borlänge. 
Samtliga handlingar finns att 
hämta på kansliet fr o m torsdag 9 
april. Välkommen!
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Ny Pro på Dalsjö!
Fredrik Ingmarsson heter vår nya pro på Dalsjö GK. 
Fredrik kommer närmast ifrån Gagnefs GK där han har 
varit pro sedan 2003. Tidigare har Fredrik även jobbat 
på Östersunds Frösö GK i 2 år. Vi ställde frågan till Fred-
rik varför han sökte jobbet som pro på Dalsjö:

”I mina ögon länets mest kompletta golfanläggning. Banan har en 
utmanande layout och ett skick som tilltalar mig. Dessutom satsas 
det mycket just på banan när det gäller skick och förbättringar. En ut-
maning för mig är den fina ungdomssatsning klubben har, att vidare-
utveckla och förbättra den stora bredd som klubben har byggt upp. 
Klubben är tydlig med att skapa en attraktiv golfklubb genom hög 
kvalité i bana och verksamhet. Jag känner också att det finns ett stort 
behov av golfinstruktion i klubben, det innebär att ni ofta kommer 
att se mig på våra övningsområden och det är där jag trivs som bäst. 
Helt enkelt kommer jag till en golfanläggning som har en enorm fram-
tidstro och det inspirerar mig mycket.”

Dalsjö Golfshop
Ett Fyrfaldigt Leve – vi är ett företag som säljer profilprodukter till 
företag och har kontor i Falun och Stockholm för vår verksamhet. 
Nu tar vi ansvar för klädsidan på Dalsjö Golfshop. Du kommer att 
känna igen många märken i sortimentet, men det kommer också 
några intressanta nyheter. Vi är personliga medlemmar i Dalsjö 
GK. Vårt företag är ett medlemsföretag inom Dalsjö Golf & Busi-
ness Club. Vi ser fram emot att träffa dig i shopen.
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Detta är bra och bör behållas
• Dalsjöandan
• Banan
• Personalen i reception och kansli
• Trevliga och duktiga banarbetare
• Restaurangen
• Närheten och att det är lätt att få speltider
• GreenTeam-verksamheten

Förslag till förbättringar
• Förbättra hål 17
• Anlägg en ny korthålsbana
• Anlägg en ny större green på hål 4
• Jämnare utslagsplatser
• Klipp ruffen kortare
• Anlägg en plan övningsgreen och ett  
 chip/pitchområde
• Förbättra befintlig korthålsbana
• Rensa vattenhindren 
• Mer och bättre sand i bunkrarna
• Gör något åt avloppslukten kring klubbhuset
• Klipp fairway runt bunkrar och andra hinder
• Förbättra backarna från hål 4 och 5
• Organisera medlemmarnas frivilligarbete på  
 anläggningen
• Fler strategiskt placerade bolltvättar
• Placera ut bänkar och papperskorgar vid röd tee
• Ta bort out mellan hål 9 och 18
• Nya mattor på rangen
• Genomför klippningen mot spelriktningen

Hur sannolikt är det att 
du fortsätter som med-
lem i Dalsjö Golf?

Om du ser tillbaka i  
tiden, märker du några 
förändringar när det 
gäller att vara medlem 
hos Dalsjö Golf?

Skulle du kunna tänka 
dig att ställa upp för 
klubben i 3 timmar  
under en hel säsong?

resultat av medlemsenkäten 2009
Antal tillfrågade 885
Antal svarande 160
Andel svar 18%

betygsskala

Mycket/
Mycket bättre

Inte alls/ 
Mycket sämre

Vet ej

Hur nöjd eller missnöjd 
är du med Dalsjö Golf?

Hur väl motsvarar Dalsjö 
Golf dina förväntningar?

Föreställ dig en golf-
klubb som är perfekt i 
alla avseenden. Hur pass 
nära eller långt ifrån 
tycker du att Dalsjö Golf 
ligger jämfört med detta 
ideal?

Tycker du att medlems-
skapet i Dalsjö Golf är 
prisvärt?

98% nöjda  
medlemmar

100% får vad som 
förväntas

94% tycker att vi 
är nära idealet

89% tycker att det 
är prisvärt

93% fortsätter som 
medlem

61% tycker att det  
blivit bättre

83% vill hjälpa till 
i klubben

medlemsenkät 2009
Under vintern har vi genomfört en enkät om vad medlemmarna tycker är bra och vad 
de tycker kan bli ännu bättre. Resultatet av enkäten är mycket glädjande och visar 
att klubben är på rätt väg i sin utveckling. Inte minst positivt är det att konstatera det 
stora intresset från medlemmarna att ställa upp och hjälpa till med verksamheten.  

Utöver enkätsvaren fick vi många värdefulla kommentarer, som nu utgör underlag 
för klubbens kommittéer i prioriteringar och planer. Nedan finns några exempel på 
dessa kommentarer.

Ledare
Vilken underbar vinter vi haft! Inget slask och 
ingen halka, utan snö mest hela tiden – fan-
tastiskt.
Dock är det så att golfsuget börjar vakna till 
liv. Och jag kan lova att vi har dukat det väl för 
Er inför kommande ljuvliga och roliga timmar 
på Dalsjö.
 Vi har arbetat intensivt under vintern för 
att bjuda på lite mer än vi gjort tidigare. 
GreenTeam kommer bättre rustade, tävlingar-
na blir fler och mer tilltalande, damverksam-

heten växer liksom seniorverksamheten mm.
Till vår glädje har vi Susanne och hennes per-
sonal med oss även denna säsong. Bra mat 
och ett vänligt bemötande är viktigt för oss 
på Dalsjö.
 Linda och Matilda kommer att möta Er med 
ett leende även denna säsong. Tony och hans 
grabbar kommer mer laddade än någonsin. 
Nu skall de även idka friskvård på arbetstid 
genom att alla greener skall singelklippas (för 
hand). Till vår stora glädje kan vi hälsa vår nya 

Pro Fredrik Ingmarsson välkommen. 
Lika välkomna är företaget Ett Fyrfaldigt Leve 
som kommer att se till att vi har ett härligt ut-
bud av kläder i vår shop.
 Har Du några frågor, tips eller allmänna 
funderingar inför säsongen så slår du en sig-
nal till vår allt i allo Lasse Eriksson.

Välkommen till en ny säsong!
PeO Karlström, ordförande



Golfbilar
Vår golfbana är inte byggd från början för en omfattande 
körning med golfbilar. Det finns ej några separata körfält 
byggda utan golfbilarna framförs på våra spelytor exklusive 
tee och green. Det medför ett större slitage på vår bana.
För att ändå tillgodose de medlemmar och gäster med lä-
karintyg, som har behov av golfbil för sitt golfspel, har sty-
relserna för Dalsjö Golf beslutat att tillhandahålla max tre 
bilar. Två äger bolaget och en tillhandahålls i en överens-
kommelse med vår Ambassadör Ola Rylander.

ÅrSGreenFee pÅ FBGK Som en medlemsförmån 
till våra fullvärdiga medlemmar kommer vi även 2009 att er-
bjuda Årsgreenfee mellan Dalsjö GK:s och FBGK:s medlem-
mar för 975 kr. Våra fullvärdiga medlemsformer är följande:
• Medlemmar med medlemslån/aktie
• Årsmedlemmar
• U 25/Studenter
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Dalsjö Golfklubb
Årsmöte: 2009-04-15, kl 18.30 
Plats: Pylonen, Vägverket, Borlänge

Förslag till föredragningslista

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt tid

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som  
 jämte ordföranden skall justera protokollet.

§6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste  
  verksamhetsåret

 b Styrelsens årsredovisning (resultat- och  
  balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning  
 under det senaste verksamhetsåret

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt  
 disposition av överskott resp underskott i enlighet med  
 balansräkning

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid  
 revisionen avser.

§10 Faställande av Idrottsprogrammet samt budget för det  
 innevarande verksamhetsåret.

§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna  
 motioner.

§12 Övriga frågor

nYbÖrJarkurSer
Inför säsongen 2009 utvecklar vi vår prissättning för nybörjarkurser på Dalsjö 
Golf. Vi vill göra det attraktivare för ungdomar att börja spela golf.

Så här ser vår prissättning ut:
Knattar      <– 12 år 1 000 kr
Juniorer 13 – 17 år 1 300 kr
Övriga 18 –> 1 600 kr

Anmäl Ditt intresse på info@dalsjogolf.se  
eller tel 0243-22 00 95

Fler grupper
Intresset för GreenTeam ökar hela tiden. Förra året hade vi 130 barn och  
ungdomar i träningsgrupperna, +26 % jämfört med 2007, och redan nu har vi 
fått in ett stort antal anmälningar till årets verksamhet. För att möta tillström-
ningen har vi i år utökat till tolv grupper.
 
Talanggruppen 2009
 Under vintern har vi genomfört utvecklingssamtal med kandidater till Green-
Team Talang 2009. Utifrån dessa samtal har klubbens nye pro, Fredrik  
Ingmarsson, tagit ut följande ungdomar till gruppen: Mikael Löfkvist, Johan  
Sonesson, Linus Bergsten (ny från Gagnefs GK), Elisabet Bengts, Andreas  
Ericsson, Mattias Sundqvist, Wiktor Brask Larsén, Fredrik Nilsson, Pontus 
Thurin och Oliver Bergvall.

TräningSläger i vår
Talanggruppen genomför ett träningsläger i vår tillsammans med klubbens 
bästa seniorer på Billingens GK i två grupper, den 9 – 13 och 12 – 15 april.

greenTeam-kollekTionen uTÖkaS
Som en nyhet för året presenterar vi ett exklusivt erbjudande till alla  
deltagare att köpa antingen en funktionsjacka eller en windstopper till halva 
butikspriset. Att vi kan erbjuda dessa två kvalitetsplagg till så låga priser  
beror på generösa rabatter genom leverantören Fröbergs och stora bidrag 
från GreenTeams sponsorer inom Dalsjö Golf and Business Club (DGBC). Det 
tackar vi för!

moT grÖnT lJuS
Nu går vi vidare i utvecklingen. Efter att klubben i höstas fick ett förnyat guld-
certifikat för ”Juniorvänlig golfanläggning” satsar vi nu på att senast år 2011 
ha nått nivåerna 1, 2 och 3 i SGF: s nya projekt ”Grönt ljus - Juniorverksamhet 
som ger resultat”.

mer inFormaTion
Information om verksamheten finns på GreenTeams egen del av klubbens 
webbplats på Internet. Vi kommer också att informera på ett upptaktsmöte för 
alla deltagare och deras föräldrar på Dalsjö söndagen den 26 april, kl 10.

GreenTeam  
   siktar högt



Händelser 2009
SommargolF
Tisdag 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 23/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 
4/8 Slaggolf 18 hål med hcp för damer och herrar. An-
mälan senast måndag kl. 16.00. Startavgift 20 kronor.  
Starttider ca kl. 15.30 - 17.52
Lördag 15/8 Avslutningsgolf 9-håls scramble kl. 14.00 
med mat och prisutdelning.

Tävlingar 2009
17/5 18-håls scrambletävling. Tävlingen är ny för i år 
och tävlingssponsor är S-blommor. 
25-26/7 Dalsjö dubbeln. Spelas som 2-mannascramble 
dag 2 och som foursome dag 2 med LT Riv som spon-
sor.
1-2/7 Vi står som värd för en Skandia Tour Rikstävling, 
36 hål dag 1 med cut och final 18 hål dag 2.
4/10 Avslutningsgolf och korande av mästarnas mäs-
tare
Tävlingsutbytet med Falun-Borlänge GK kommer att 
fortsätta under 2009

klubbkvällSScramble 
Torsdag 14/5, 28/5, 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 6/8 
Vår 9-håls scramble. Start kl.17.00

H 55+
Tisdag 28/4 Upptaktsmöte kl. 9.00 på Dalsjö Golfkrog.

TJeJ/DamgolF
Måndag 4/5 upptaktsmöte kl 18.30 på Dalsjö Golfkrog.
Visning av årets  golfmode samt en enklare måltid.  
Pris 100 kr. Anmälan senast 1 maj.
Tisdagar Förmiddagsgolf för daglediga.
Onsdagar kl 18.30. 9-håls trivselgolf.
Mode Eva Cup spelas åtta gånger.
Hulda Cup Lagtävling om 6 st.
Alla tjejer/damer är välkomna till våra aktiviteter.

Hej alla Dalsjögolfare!
Jag heter Per Olander och har fått äran att vara coach för vårt elitlag. Den stora 
uppgiften vi har framför oss i år är att ta oss tillbaka till div 2 i seriespelet. Och 
som det låter på grabbarna i laget,så är de heltaggade för den uppgiften.

Med hjälp av vår nye PRO på klubben, Fredrik Ingmarsson,så kommer grabbar-
na att drillas ordentligt innan seriespelet sätter igång. Passa på att titta på elit-
kommitténs hemsida. Där finns bilder på spelarna och en blogg som jag tror kan 
bli intressant att följa under säsongen. Spela gärna en golfrunda med dem när ni 
får chansen. Hoppas på en bra golfsäsong för alla, vi syns på Dalsjö GK.

 /Per Olander

Dåtiden blir vår framtid 
Den första singelgreenklipparen lanserades 1924 i England av Ransomes. Första åk-
bara green-trippelklipparen lanserades i USA av Jacobsen först år 1969. För många 
var det då en dröm och ren lyx med åkbara klippare. En man kunde klippa 18 greener 
på fyra timmar, fantastiskt! Idag finns det minst en trippelklippare på varje klubb. 

Trippelklippare i all ära men i detta fall var det bättre förr. Singelklipparen ger bättre 
klippresultat, vilket ger jämnare och rättvisare bollrull, snabbare greener, mindre sli-
tage, ingen risk för hydraloljespill och även friskvård för vår personal. Man har mätt 
upp med stegräknare att en dags arbete med singelklippning ger upp till 30000 steg. 
Nackdelen med singelklippning är att det går åt fler mantimmar vilket gör greenklipp-
ningen dyrare. I dagens samhälle när allt ska gå snabbt och vara kostnadseffektivt 
kan det kännas som en felinvestering att köpa gräsklippare som är lika effektiva som 
på 20 talet. Men singelklipppning av greenerna lyfter oss ytterligare en division i kva-
litet. Med den positiva och engagerade personalen vi har på vår bana ska vi nu sing-
elklippa greenerna så ofta som möjligt med fyra stycken klippare utan att anställa 
fler personer. Som greenkeeper måste man ha ett hjärta för sporten golf, hjärta för det 
man gör och leva i symbios med gräset. För att skapa kvalitet går det åt tid och resur-
ser. Det känns som en dröm och ren lyx att presentera Er singelklippta greener. 

/ Tony Mullborn

Medlemsutveckling
Vi har ett stabilt medlemsläge inom Dalsjö Golf. Vi hör fler golfare som pratar om att 
bli medlemmar i vår klubb. nu gäller det att komma i kontakt med dem. Här kan Du 
som medlem hjälpa till. Lämna tipsen till vår klubbchef Lars eriksson så tar han kon-
takt. För tipset får Du ett 3-pack Dalsjöbollar. 
Tillsammans bygger vi ett starkt Dalsjö Golf!

Borlänge 1
Porto
Betalt
P 100

Susanne med personal hälsar  
Er välkomna till säsongen 2009.  

Vi kommer att öppna restaurangen i 
samband med att drivingrangen  

öppnar för säsongen.
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