GreenTeam
fortsätter
att utvecklas
Barn, ungdomar och föräldrar verkar gilla Dalsjö och
ungdomsverksamheten GreenTeam. I år är antalet deltagare i verksamheten 26 % fler än förra året och nu
uppe i 130 barn och ungdomar i åldern 4 -21 år. Störst
är ökningen i Golfkul, där 57 barn i åldern 4 – 9 år deltagit. Vi har klarat anstormningen genom att utbilda
ledare, både vuxna och ungdomar, skaffa mer utrustning och ytterligare ett övningsområde. Ett stort tack
till alla ledare, inte minst ungdomarna som hjälpt till
med Golfkul! Samarbetet med Ornäs skola fortsätter att
utvecklas. I vår deltog 76 tjejer och 80 killar i Prova-pågolf under friluftsdagar på klubben. Läsåret 2008/09
har sex elever valt golfprofilen på högstadiet, vilket
innebär att de har golf på schemat två tim/vecka, både
praktiskt och teoretiskt, under hela läsåret. I våras deltog Elisabet Bengts och Andreas Ericson i SGF: s Ungdomsforum. De båda ingår för övrigt tillsammans med
Mikael Löfkvist och Johan Sonesson i Dalarnas Golfförbunds ungdomsråd. Fredrik Nilsson deltog som en av
fem talanger från Dalarna i SGF: s Skandia SuperCamp i
Ljungbyhed den 10 – 14 juli.
Den 7 augusti besökte fyra tjejer tillsammans med fem
vuxna Annika Sörenstams sista tävling i Sverige, Scandinavian TPC Masters på Frösåker. Den 14 augusti gjorde sex killar tillsammans med en ledare ett motsvarande besök på SAS Scandinavian Masters på Arlandastad.
Flera tävlingsframgångar
Den 11 augusti vann Dalsjös lag Dalaligan i Ryder cupform med 22 slag! I laget ingick Mikael Löfkvist, Erik
Thurin-Melin, Johan och Fredrik Nilsson. Den 14 augusti deltog Dalsjö med ett lag i regionfinalen i Skandia
Scramble för killar på Gustavsviks GK. Laget bestod av
Fredrik Nilsson, Filip Garpensvärd, Gustav Öst och Gustav Astré.
Mikael Löfkvist har haft flera tävlingsframgångar, 16:
e på Dala Open och 4: a på Hagge Open, i båda tävlingarna före flera proffs med +hcp. På Hagge var han
för övrigt bäste amatör. Den 6 – 7 september blev han
dessutom distriktsmästare både för juniorer och för seniorer på Sollerö GK

Verksamheten fortsätter i vinter
Innebandyn i Mjälgaskolan började den 8 oktober på
onsdagar kl 17.00 – 18.30. Inbjudna är alla i Bredd, Utveckling, Talang och Elit
Planering pågår för att ordna lokal för golfträning inomhus
Vi planerar även för teoretisk utbildning i regler och
etik, hälsa och övningar för barn och ungdomar för bra
hållning och välbefinnande, mental träning m.m.
Vi kommer dessutom som tidigare år att att bjuda in till
flera olika teamskapande aktiviteter såsom bowling,
curling, badminton och liknande

Årets utmärkelser till juniorer
Bästa junior, tjejer
Bästa junior, pojkar
Årets ledare
Årets kometer
		

Elisabet Bengts
Mikael Löfkvist
Andreas Ericson
Carolina Sandström
och Fredrik Nilsson

Bästa närvaro
Golfkul, miniknattar
Golfkul, knattar
Bredd rosa (tjejer)
Bredd grönvit
Bredd grön
Bredd röd
Utveckling gul
Utveckling vit
Talang
Elit

Tuva Molin
Alva Lundin
Carolina Sandström
Milva Molin
Victor Spåls
Victor Rosell
William Brask-Larsén
Fredrik Nilsson
Andreas Ericsson
Mikael Löfkvist

Kallelse

Härmed kallas Du som medlem i Dalsjö Golfklubb till årsmöte onsdag 29 oktober kl 18.30 i
Pylonen, Vägverket, Borlänge.
De huvudsakliga ärendena är val av styrelse för
2009 samt fastställande av årsavgifter för 2009.
Se föreslagen föredragningslista på annan plats
i detta nummer av Tee Time.
Välkommen!
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Ledare
Tänk vad tiden går fort!!
Det känns som om det bara var för några veckor sedan som vi öppnade banan. Nu börjar
löven falla, dimma på morgonen och det mörknar tidigare och tidigare för varje dag.
Bara att se sanningen i vitögat…snart är det
dags att sätta in klubborna för vinterförvaring.
Men en strimma av hopp om golf under vintern finns ju alltid kvar. Och nu ser det ut att
bli verklighet. Lugnets Äventyrs AB har beslutat att sätta upp två golfsimulatorer i Lugnets
nya entréhall som invigs den 27/11. Här får du
chansen att spela på 100 av världens bästa
banor. Onekligen en tillgång för alla våra med-

lemmar.
Säsongen som har gått har varit en av de
trevligaste på många år. Vi har åter känt ett
uppsving när det gäller medlemsrekrytering,
greenfeegäster och gäster som kommit genom
vårt samarbete med hotellen.
Anledningen är helt enkelt Dalsjöandan och
våra fina produkt. Banan har hållit hög kvalité
hela säsongen och till nästa år skall den bli
än bättre.
Till nästa år blir det en del förändringar. I samförstånd har Dalsjö Golf och vår Pro Ronny
Malmlöf beslutat att gå skilda vägar.
Vi förstår att det är många som funderar över
hur vi löser shop, range och Pro i framtiden.
Båda styrelserna jobbar med frågan. Det som
vi vet är följande:
Annons för rekrytering av ny Pro kommer ut i
nästa nummer av Svensk Golf.

Vi har kontaktat och träffat intressanta Pro i
vår närmiljö.
Shop skall vi ha. Vi har dock beslutat att inte
driva den i egen regi. Kontakter tas med intressenter.
Rangen skall drivas av oss eller av shop/Pro.
Vi hoppas kunna ge ett svar eller i varje en indikation på lösning vid vårt årsmöte den 29
oktober.
Nu skall vi njuta av fina höstdagar och ta sista
chansen att spela golf. Men behöver inte alltid
spela 18-hål. Det räcker gott med 9-hål nu när
dagarna blir kortare.
Med hopp om en bra avslutning på säsongen.

PeO Karlström, ordförande

D 50+
Vi har spelat tisdag f m och varvat trivselgolf med ”Mode Eva Cup”,
där de 5 bästa resultaten av 8 räknas. Vinnare i år blev Birgitta
Berglund. GRATTIS.
”Hemliga resan” gick till den vackra banan i Hofors. 13 damer deltog. Tack för i år.
Monica Linder Birgit Karlsson Inga-Lill Packalén

DAMGOLFEN 2008
Det var med vemod vi avslutade tjej/damgolfen onsd 17 sep. I år har
sammanlagt 65st tjejer/damer varit med på onsdagarnas 9-hålsrundor. Glädjande i år är att vi har haft så många nybörjare med oss. Vi har
även i år haft utbyte med Aspebodas damer med en bra uppslutning från
båda klubbarna. Lörd 23 aug gjorde vi en ”Hemlig resa” med buss som
gick till Gustavsviks GK i Örebro.
23 st tjejer/damer gjorde sitt bästa på en MYCKET blöt bana, men humöret var på topp hela tiden.
”Natttens Drottning” blev i år Helen Eriksson. GRATTIS. Kvällen avslutades med en 3-rätters gourmetmiddag hos Susanne. Vi längtar redan till
nästa säsong. Tack för i år.
Monica Linder & Kia Karlsson

HULDA CUP 50+
Lagspel med 6 spelare där 2 st spelar Singel, 2 st spelar Fyrboll/bästboll
och 2 st spelar greensome. Årets klubbar som deltog var Avesta-DalsjöFalun/Borlänge-Hagge-Leksand och Säter. Vinnare blev Avesta med Dalsjö på 3:e plats. Tack till alla som deltagit.
Monica Linder & Kia Karlsson

Sommargolf
Sommargolf för damer och herrar har under året spelat 10 deltävlingar med spelformen 18-håls slaggolf. Uppslutningen har varit
god, totalt har 114 st deltagit.
De sex bästa resultaten har räknats samman och damernas vinnare blev Ewa Pettersson och herrarnas Mikael Lundkvist
Serien avslutades den 16 augusti med 9-håls scramble, middag
och prisutdelning.
Ansvariga har varit Lars Pettersson och Per Olander som tackar för
visat intresse och hoppas på lika stor uppslutning nästa säsong.
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Dalsjö Golfklubb
Årsmöte 2008-10-29 kl 18.30
Plats: Pylonen, Vägverket, Borlänge
Förslag till föredragningslista
§1 Fastställelse av röstlängd.
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av föredragningslista.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som
jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
§6 Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

Dalsjö Golf & Business Club
Mästerskapet inom DGBC hölls fredagen den 19 september. Tävlingsformen är 18
hål greensome. Företagen kunde även i år anmäla företagslag. Vi gratulerar Andreas Söderkvist och Bengt Petters till segern och en inteckning i vårt ständiga
vandringspris.
Resultaten blev enligt följande:
Andreas Söderkvist & Bengt Petters, Miljönären		
Lars Eriksson, Dalsjö Golf & Susanne Åkerlund, Teknikdalen
Göran Andersson & Tore Friberg Dalarnes Elektriska		
Johan Boberg & Anders Boberg, Edita Bobergs		
Ola Rylander, Ambassadör & Joakim Ericsson, Lugnet Falun
Olle Henriksson & Nils Åkerblom SSAB			

67.0 slag nto
68.8
70.4
71.2
72.0
72.4

Tävlingar i tävlingen:
Hål 6 – Närmast flagg: Kjell Ekelund, 2.90 m från pinnen
Hål 8 – Long driving competition: Andreas Söderkvist
Längsta Chip i kopp: Lars Eriksson på hål 16: 24,5 m

§7 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
§8 Val av:
klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en
tid av (1) år
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år.
3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av (1) år.
2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, av vilka en
skall utses som ordförande.
2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till ordförande.
Ombud till GDF-möte.
§9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
§10 Övriga frågor.

H55+ 2008
H55+ startade säsongen med ett upptaktsmöte den 29
april. Sedan dess har vi genomfört 28 tävlingar där 78 spelare deltagit.
GENOMFÖRDA TÄVLINGAR/AKTIVITETER UNDER 2008:

bli medlem
i dalsjö golf
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Aspelin Cup med åtta tävlingar varav de fem bästa resultaten
räknas. Segrare Stig Andersson som får kavajen och sin tredje
inteckning i vandringspriset 184 poäng. På andra plats Bror
Kvarnström 172 poäng och på tredje plats Jan-Olof Dahl 171 poäng.
Klubbmatch mot Leksand och Falun/Borlänge GK hemma och
borta
Dalagolfen 55+ där vi ingick i grupp A med Avesta, Falun/Borlänge, Dalsjö, Gagnef och Säter GK.Vi blev trea i vår grupp.
Elva klubbtävlingar med olika tävlingsformer
Årets golfresa 28 augusti gick till Hofors GK
Den 2 oktober kl. 14.00 har vi avslutning med mat och prisutdelning på Dalsjö Golfkrog.
Detta är friskvård !!! Stort tack till alla för en fin säsong
Dan Brask och Thord Eriksson

Borlänge 1
Porto
Betalt
P 100

Medlemsutveckling
Medlemsutveckling inom Dalsjö Golf är stabil. Vi har ökat med 9 medlemmar, från
1161 till 1170. I pengar kan vi se att det genererat 313 000 kr i jämförelse mot 2007.
Vårt framgångskoncept skall fortsätta bygga på kvalitet i verksamheten så att vi attraherar ännu fler att bli medlemmar i Dalsjö Golf.

Susanne med personal tackar för den
mest framgångsrika säsongen för
Dalsjö Golfkrog under de 10 år
vi varit verksamma.

Vi jobbar för en bättre bana...
Aktuella E-postadresser
Nu har vi kommit igång med att kommunicera med
Dig som medlem via e-brev. För att få en ännu bättre
träffsäkerhet i våra utskick ber vi Dig gå in på www.
golf.se –Min golf och kolla upp att Du har Din aktuella
e-postadress noterad i GIT. Med ökad träffsäkerhet i
vår information ökar kvaliteten i vår klubb.

Hur uppnår gräset motståndskraft inför vintern? En bra växtmiljö för gräset
kräver direkt solljus i minst sex timmar. Med mindre ljus producerar plantorna mindre
energi och blir svagare dvs. växten kan inte producera tillräckligt med kolhydrater som
den behöver vintertid. En bra invintring för gräset är en solig torr höst följd av några
minusgrader. Sedan önskas ett isolerande snölager som ligger kvar till april, håll tummarna. / Tony
De troligaste orsakerna till att vissa greener angripits av Anthracnose (skadegörande svamp) angrepp under sensommaren är dåligt upptag av kalcium samt för få
soltimmar. Till nästa säsong ska vi se över rutinerna för att få gräset att respirera mer
kalcium. / Tony
Väderstad Rapid turf 200 är vårt senaste tillskott i maskinparken. Maskinen är
i grunden en såmaskin som även kan användas till vertikalskärning, gödsling samt
luftning. Syftet med maskinen är på sikt att ge oss bättre fairways samt tee´s. / Tony
För att vi skall kunna ha en fin sommarbana måste vi vara rädda om den.
Spelbarheten måste stå tillbaka under vår och höst för att stärka gräset. Under sommaren får gräset stå tillbaka för spelbarheten med den intensiva skötsel som krävs för
en bra bollrull. / Tony

Greenfeeutveckling Med en fin helhet
i vår produkt har vi kunnat påverka greenfeespelet i rätt riktning. I skrivande stund är vi 5 950 gäster vilket är lika med hela 2007. Vi har aldrig mött
så många nöjda greenfeespelare som under 2008.
De har verkligen bekräftat att vår kvalitetshöjning
på greenerna attraherar. Nu fortsätter vi inför 2009
att höja kvaliteten på vår fairway. Årsgreenfee med
FBGK. Vårt utbyte med FBGK om årsgreenfee har utmynnat i att 75 spelare ifrån FBGK har löst detta hos
oss. Ca 45 spelare ifrån Dalsjö har löst årsgreenfee
hos dem.

Ett stort tack till Er medlemmar och sponsorer för Ert stöd under året. Förberedelserna för att ge Er en än bättre bana till nästa säsong är redan igång. / Banpersonalen

NYBÖRJARKURSER
Vi bekräftar återigen att upplägget med nybörjarutbildningen känns rätt. Under säsongen 2008 har vi utbildat 80 st nybörjare. 56 st eller 70 % har blivit medlemmar
i vår klubb i år. 24 av våra nybörjarmedlemmar har nått hcp 36 och därmed växlat
upp till fullvärdigt medlemskap. Vi riktar ett STORT tack till alla som bidragit till en
bra utbildning, Ronny Malmlöf, Peter Björklund, Roger Lowen och Lasse Eriksson.
Vi vill även rikta ett tack till alla medlemmar som har ställt upp som faddrar i spelet
på banan.
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