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FÅGELINVENTERING
Som ett led i ett långsiktigt natur- och miljöarbete på vår bana har Dalsjö GK

MEDLEMSFÖRMÅN

avtalat med Tunabygdens Fågelklubb om att få en fågelinventering utförd.

Sätt in ett förskott på 1 000 kr till Dalsjö
Golfkrog så får du handla för 1 100 kr.
Erbjudandet gäller för insättning
senast 15 maj 2007.

Detta kommer att ske under april-juni 2007. Vi kommer att få beskrivet vilka
arter av fåglar som finns omkring vår golfbana.
Arbetet avslutas med att fågelklubben även sätter upp holkar.
Ser ni spelare några personer som smyger omkring i våra skogsområden under maj-juni så förstår ni vad det handlar om

GREENFEEPRISER 2007
Våra ordinarie greenfeepriser för 2007 är:
SENIORER
Vardagar 		

300 kr

Lördag, söndag, helgdag

330 kr

NYCKEL TILL FRAMGÅNG

- VÅR BANA

Vi på Dalsjö strävar efter bl.a. bättre

JUNIORER
Vardagar		

150 kr

kvalitet på våra greener. För att få ett

Lördag, söndag, helgdag

165 kr

friskt och starkt gräs krävs optimala

Nivån på Dalagreenfee ännu ej fastställd.

växtmiljöer. Dessa växtmiljöer försöker vi skapa genom ett intensivt sköt-

GOLFHALLEN PÅ LUGNET
Nu har vi hittat en långsiktig möjlighet till inomhusträning. I Falu Tennishall, bana 4, har vi etablerat en golf
range, puttningsmöjlighet och chipkorgar. I hallen är
det enkelt att växla mellan golf och tennis. Vi har tillgång till tider samtliga dagar.
Hallen bokas per timme. Du bokar en ledig tid på tel
023-79 43 00.

selprogram, behovsanpassad gödsling och en väl avvägd bevattning.
Vår förhoppning är att från och med
denna säsong kunna jobba än mer
med greenerna på ett smidigare och
snabbare sätt utan att det ska påverka spelet. Lösningen till detta är en
investering av en vatteninjektor som
skapar bättre luft och vattenväxling

Golfdamer

Upptaktsmöte mån 7 maj kl 18.30 på Dalsjö Golfkrog.

i greenbädden. Det är en stor investering men koden till bra och rättvisa
spelförhållanden är ett friskt gräs.
Säsongen närmar sig och snart är

Vi inleder kvällen med information inför golfsäsongen.

det äntligen dags för golfspel. Kom

Fortsätter med mannekänguppvisning av shopens nya

ihåg att laga nedslagsmärken på

damkläder. Vi avnjuter sedan Susannes goda mat till

green och att uppslagen torv skall

en kostnad av 100 kr. Anmälan görs senast 5 maj till

läggas tillbaka på spelfältet.

Annika på tel. 0243-22 00 95 eller via e-post till info@

Tänk även på att hela krattan ska

dalsjogolf.se D55+ ändras till D50+. Vi fortsätter att

ligga i bunkern för att underlätta

spela på tisdagar men i år startar vi efter herrarna, ca

klippningen. Tillsammans ska vi se

9.30 – 10.00

till att få ett bra samarbete på Dalsjö
Golf och en trevlig golfsommar.

Välkomna till en ny spännande golfsäsong.
Monica Linder & Kia Karlsson

Väl mött! Banpersonalen

VÄLKOMNA TILL
EN NY SÄSONG!
24 mars-1 april kommer vi att
ha vårrensning och utförsäljning i shopen. Vi erbjuder 5070% på kvarvarande skor och
kläder, 50% på bagar och upp
till 50% på klubbor. Bollar,
handskar mm till förmånliga
priser.
Öppet tider: Helger 11.0017.00. Vardagar 12.00-18.00.
Grand Opening i shopen har vi
28-29 april med många fina erbjudanden.
Som vanligt kan vi presentera
ett brett sortiment på kläder
och utrustning, kom och se alla
nyheter. I vårt gedigna kursprogram kan du välja att träna
i grupp eller individuellt för att
förbättra ditt golfspel.
Vi tackar John Kvarnström som
går vidare till Säter GK och önskar honom lycka till!
Nya ansikten i shopen är Johan Sonesson och Mikael Löfkvist.
Vi ser fram emot att träffa dig
igen! Ronny & Christina
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Drömmaskinen
Dalsjö Golf kan förverkliga en dröm. Genom
ett fint samarbete med våra närstående företag har vi grundfinansierat vår drömmaskin, en ENVIROJET. Den använder vatten
under högt tryck och luftar och mjukgör
våra greener på ca 20 cm djup. Vi kan med
den höja kvaliteten på våra greener genom
ett dagligt arbete. Maskinen kommer att
finnas på plats när säsongen startar.

Kick off
Välkommen till vår Kick off för säsongen 2007 onsdagen den 18 april kl 18.30
på Pylonen Vägverket, Borlänge. Vi
presenterar vår verksamhet och våra
ansvariga personer. Välkommen!
* I samband med Kick off håller vi även ett Extra årsmöte. Se sep kallelse.

TACK alla Ni som gjorde denna investering
möjlig.

DALSJÖ GOLF & BUSINESS CLUB
Näringslivet går för högtryck. Våra företag inom Dalsjö
Golf & Business Club har alla en bra verksamhet. Intresset
för att arrangera företagsgolf på Dalsjö Golf håller i sig.
Bokade dagar finner Du på vår hemsida.

MEDLEMSUTVECKLINGEN STABIL
Vi kan så här långt se att betalade årsavgifter 2007 följer samma mönster som 2006. Vi är 1 140 registrerade
aktiva och passiva medlemmar mot 1 150 vid samma tidpunkt 2006. Vi har ett stort intresse för att gå nybörjarkurs i vår – 30 personer står på en kölista. Vi planerar
att köra igång redan i mitten av april. Vi tar gärna emot

HÅL 4

Under vintern har Tony och Fredrik jobbat
med att ta ner skog till höger om greenen
för att släppa in mera förmiddagsljus till
greenen. De har öppnat en ”solfjäder”
som skall skapa denna förbättring.

tips från Er medlemmar på personer som önskar bli
medlemmar i vår klubb.

VÄLKOMMEN TILL
KLUBBENS STÄDDAG
– lördag 28 april mellan kl 9.00 – 13.00. Vi snyggar till vår
bana inför säsongsstarten. Ju fler som kommer desto mer
får vi utfört. Ta med kratta, arbetshandskar och ett glatt
humör.
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Ledare
När jag i lördags morse vid femtiden hämtade
tidningen slog vårvindarna riktigt emot mig.
Glädjen spred sig i hela kroppen och inte blev
den mindre när nästa tanke var – nu är golfsäsongen nära.
Jag tror att vi alla känner så. Visst skall det bli
roligt att plocka fram klubborna.
För oss som sitter med i Dalsjö GK och Dalsjö
AB har vintern varit en källa till inspiration och
framtidstänk. Vi är ett härligt gäng som ser
framåt och ständigt försöker hitta nya vägar
att utveckla vår bana, utöka dina möjligheter till aktiviteter, nya inkomstkällor och inte
minst att sprida vår fantastiska Dalsjöanda.

och klubb.
Det vi i första hand har arbetat

• Utveckling av medlemsaktiviteterna.

med under vintern är följande:

• Utveckla tävlingsutbudet.

•	En sexhålsbana med greener av

Vissa punkter är i pipeline, andra är under

konstgräs.

framtagande och vi kommer att informera mer

•	Drömmaskinen

vid vår Kick Off den 18:e april.

•	Samarbete om utökat medlemskap

Jag vill även beskriva en aha-upplevelse förra

med Falun-Borlänge GK.

veckan.

•	Jämställdhet i styrelse- och verksamhetsarbetet.

Tony hade bjudit Dalsjö AB.s styrelse till ett
möte i maskinhallen. Vi skulle få en demon-

•	Golfprojekt i Ornäs Skola.

stration av alla maskiner och själva hallen.

• Vintergolf i Falu Tennis- och Idrottscenter

Vi var överväldigade när vi gick därifrån. Vilken

•	Fortsatt samarbete med Enköping

ordning och vilken planering inför kommande

– Katrineholm.

säsong. Jag kan lova att våra anställda verkli-

• Miljöcertifiering

gen förvaltar våra maskiner och byggnader på

•	Marknadsföring för att stärka

ett sätt som man blir både glad och tacksam

varumärket Dalsjö Golf.

över. En stor eloge till Tony och hans grabbar.

•	Samma verksamhetsår för bolag

PeO Karlström, ordförande

H55+

SKANDIA TOUR RIKS 2007

Upptaktsmöte onsdag 2 maj kl.09.00 på Dalsjö Golfkrog. Spelprogram

GK. Det är en tävling för Sveriges bästa ungdomar mellan 17-21 år,

för 2007 finns utlagt på webbplatsen och uppsatt på anslagstavlan,

med en hcp-gräns på 2.0. I dignitet är det bara Telia Tour Elit som

anmälan senast tre dagar före speldag i Golf.se eller till receptionen.

rankas högre. Det är med andra ord den högst rankade tävling i Dal-

Aspelin Cup spelas åtta gånger varav de fem bästa räknas. Till denna

sjö GK:s historia som vi kommer att arrangera. För att genomföra ar-

tävling skänker Aspelin Herrekipering en kavaj.

rangemanget behöver vi en tävlingsorganisation på ca 35 personer.

Den 8-9 september kommer Skandia Tour Riks att spelas på Dalsjö

Vi kommer att deltaga i Dalagolfen 55+. Både herrar och damer är välkomna. Se information på anslagstavla. Stort tack till alla för en fantastisk säsong /Dan Brask och Thord Eriksson
Den 28 september hade herrar 55+ sin säsongsavslutning på golfrestaurangen med god mat och trevlig samvaro. Dan Brask inledde med
en tyst minut för vår bortgångne golfkamrat Åke Roos. Dan Brask och
Tord Eriksson fick mottaga en gåva från golfkompisarna för sitt engagemang för vår verksamhet. Bosse Karlsson var årets segrare i Aspelin
cup och fick mottaga kavajen av Alva Aspelin. Han var tätt följd av Janne Dahl och trean Tommy Sjöberg. Efter att pristagarna tackat för sig
så informerade Lasse Eriksson oss om årets verksamhet och förutsättningar inför nästa golfsäsong som vi redan ser fram emot.
Jan-Åke Kansbod

KLUBBTÄVLINGAR
Samarbetet med Falun-Borlänge GK kommer att fortsätta även i år
med bland annat utbyte på tävlingssidan. Våra klubbtävlingar startar den 3 juni med Prons och Krögarens tävling och avslutas den 30
september med Avslutningsgolfen och korandet av Mästarnas Mästare. Tävlingsprogrammet finns att tillgå på vår hemsida.

KLUBBKVÄLLAR
I år har vi utökat klubbkvällstävlingana med 3 tävlingstillfällen, och
de 3 sista kommer att spelas på söndageftermiddagar. Följande
tävlingsdatum och tider gäller: Torsdagar 7/6-21/6-5/7-19/7-2/8 start kl 17.00, Söndagar 19/8-2/9-16/9 - start kl 15.00. Anmälningstiden utgår för torsdagstävlingarna tävlingsdagen kl. 12.00 och för
söndagstävlingarna kl.11.00.

REGELKVÄLL
Onsdagen den 25 april kommer Peter Björklund att ha en regelgenomgång ute på Haganäs för våra medlemmar med start kl.17.30
och avslut ca 20.00. Vi avslutar genomgången med diskussioner.
Anmälan till regelgenomgången sker till vårt kansli tel. 0243-22
00 95 eller via e-post: info@dalsjogolf.se. Vi kommer även att ha
repetitionskurs i GIT för tävlingsledarna och det gäller framför allt
den avslutande delen av tävlingen med resultatredovisning och avslut. Datum för detta kommer att meddelas senare.
Välkomna till en rolig tävlingssäsong!
Erbjudandet gäller till den 31 maj 2007.
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SOMMARGOLF FÖR
SENIORER PÅ ONSDAGAR
• Slaggolf 18 hål med hcp för damer och herrar. Poängstege
där de 6 bästa resultaten av 10 räknas.
• Startavgift 20 kr.
• Anmälan görs via golf.se eller till receptionen senast tisdag kl.16.00.
• Lottning sker onsdag morgon.
• Startavgift betalas till receptionen när scorekortet hämtas.
• Efter avslutad tävling signeras scorekortet och lämnas i
greenfee postlåda för att räknas i tävlingen.
• Starttider ca kl 15.30 – 17.52
• Speldagar:
16/5 – 23/5 – 30/5
6/6 – 13/6 – 20/6
4/7 – 11/7 - 18/7 – 1/8
• Avslutningsgolf 9 hål lördagen den 18/8 kl.13.00 med
mat och prisutdelning.
• Damer som inte vill eller kan spela 18 hål spelar 9 hål
Onsdagar 16 maj – 19 sept.
Första start kl 18.00. Mer information ges på damernas
upptaktsmöte måndag den 7
maj kl. 18.30 på Dalsjö Golfkrog.
Välkomna önskar
Lars Pettersson Per Olander
Kjell Pettersson Monica Linder
Kia Karlsson
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Green Team
Mikael Löfkvist fick Wåghäll-

tiden 5 – 12 april. Programmet är

stipendium

fullmatat med spel, teknikövning-

Mikael Löfkvist, 17 år och klub-

ar och teorigenomgångar.

bens bäste junior, fick vid en ceremoni den 7 februari ett stipen-

GreenTeam breddar och toppar

dium på 5 000 kr ur Dagmar och

verksamheten

Bertil Wåghälls ungdomsfond.

Inför sommarens träning star-

Micke är den ende stipendiaten

tar vi en ny grupp kallad ”play for

inom området idrott, de andra är

fun” för dem i verksamheten som

från skola och handel. Idrottsut-

är 16 år och äldre, och som inte vill

märkelsen tilldelas ”idrottsutö-

eller kan fortsätta att satsa fullt

vande ungdomar med kvaliteter,

ut. Vi skapar även en elitgrupp

inte bara på idrottsbanan utan

inom Talang, från starten innehål-

också i skolan och i kamratkret-

lande Mikael Löfkvist och Johan

sen”. Han ingår sedan flera år

Sonesson. De båda har beslutat

tillbaka i GreenTeam Talang och

att inleda en elitsatsning. De har

fortsätter nu en påbörjad elitsats-

själva beskrivit förutsättningarna

ning samtidigt som han utför ett

för gruppen.

flertal ledarinsatser. Bland annat

I mitten av februari skickade vi ut

deltar han på ett aktivt sätt i den

inbjudan till sommarträningen till

kommitté som leder och utvecklar

alla medlemmar som är 21 år och

GreenTeam-verksamheten.

yngre. Inbjudan har också sänts
till ytterligare några ungdomar

GreenTeam i full gång

som anmält att de vill få informa-

under vinter & vår

tion om GreenTeam-verksamhe-

En inbjudan har sänts ut till alla

ten.

som var med i förra årets verksam-

Information och anmälnings-

het till ett antal vinter- och vårak-

blankett finns även på klubbens

tiviteter. Inbjudan gäller inneban-

hemsida.

dy, golfträning i Falu tennishall,

DALSJÖ GOLFKLUBB
EXTRA ÅRSMÖTE: 2007-04-18 kl 18.30
PLATS: Pylonen, Vägverket, Borlänge
Förslag till föredragningslista
§ 1 Fastställelse av röstlängd för mötet.
§ 2 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§ 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	Beslut om ändring av bokföringsår för Dalsjö GK.
§ 8 Övriga frågor.
§ 9 Extra årsmötet avslutas.

bowling, curling, regeldiskussio-

Hjälp oss med GreenTeam

ner, föräldramötet om talanggrup-

Som ett led i den pågående ut-

pens läger i Spanien respektive

vecklingen av GreenTeam kommer

kommande cirkelstudier i mental

vi i år att försöka ha två ledare i

rådgivning, cirkelstudier och ett

varje grupp. Ta chansen att hjälpa

föredrag av Kjell Enhager i samma

våra härliga barn och ungdomar i

ämne.

sin verksamhet på klubben. Innan
vi startar sommarverksamheten

Talanggruppen tränar i Spa-

kommer vi att genomföra utbild-

nien

ning av alla ledare. Är du intres-

Alla tio ungdomarna i GreenTeam

serad att hjälpa till kan du anmäla

Talang åker tillsammans med Ron-

dig till Bengt Niklasson genom

ny Malmlöf och Adde Melin till Du-

e-post: bengt.o.niklasson@telia.

nas de Donana i södra Spanien för

com eller telefon 0243-22 92 21.

ett sex dagars träningsläger under

