Kallelse till årsmötet
Härmed kallas Du som medlem i Dalsjö
Golfklubb till årsmöte onsdag 22 november kl 18.30 i Pylonen, Borlänge.
Samtliga handlingar finns att hämta på
kansliet from onsdag 15 november.
Välkommen!

Årets utmärkelser till
juniorer
Under GreenTeams avslutningsfest delades
följande utmärkelser ut.
Bästa junior, tjejer Elisabet Bengts
Bästa junior, pojkar Mikael Löfkvist
Årets ledare
Utses på årsmötet
Årets komet
Mattias Sundqvist

Bästa närvaro vid träningar och tävlingar
Knattar		
Lova Lundin
Bredd, tjejer
Carolina Sandström
Bredd grön
David Dahl
Bredd röd		
Filip Garpensvärd
Tävling gul		
Fredrik Nilsson
Tävling vit		
Andreas Ryberg
Talang		
Erik Thurin Melin

Tio tjejer besökte Annika Sörenstams tävling SCANDINAVIAN TPC
på Bro-Bålsta GK den 10 augusti tillsammans med Ronny Malmlöf,
John Kvarnström, Karin Sandström och Kicki Björklund.

GreenTeam fortsätter utvecklingen
Ungdomsverksamheten GreenTeam har gått vidare i utvecklingen. 81
barn och ungdomar i åldern 4 – 18 år har deltagit i årets verksamhet,
vilket är 6 fler än förra året. Några axplock från verksamheten:
• Verksamheten växer hela tiden. Vi har således haft fler sammankomster, lägerdagar, träningstimmar och deltagartillfällen än
något år tidigare.
• Deltagarna har i genomsnitt sänkt sina hcp med - 4, 5.

MEDLEMSLÄGET
Dalsjö Golf hävdar sig väl i golfsverige. Antalet aktiva golfare i Sverige idag har minskat marginellt, men många omflyttningar av
medlemmar görs mellan klubbarna.
Vi är i dagsläget 1 155 medlemmar i Dalsjö
Golfklubb. Det är exakt lika som 2005.
Vår framgångsfaktor är att vi har ledare
som bygger en verksamhet som attraherar
golfspelare och att aktiviteterna genomförs
i sann Dalsjöanda. Så här fördelas våra
medlemmar:
Damer
Herrar
Summa
Seniorer 274
626
900
U 25
7
44
51
Passiva 15
10
25
Summa 296
680
976
Flickor
Pojkar
Knattar 8
33
Yngre jun 17
77
Äldre jun 8
36
Summa 33
146
Totalt			

Annika Sörenstam lockade

41
94
44
179
1 155

• Vi har kontrollerat att vi behåller den guldnivån för juniorvänlig
anläggning vi nådde förra året.
• Flera tävlingsframgångar. Se mer information om detta på annan
plats i tidningen.
• I år har vi haft en knattegrupp med 29 tjejer och pojkar i åldern 4
– 8 år, som haft ”Golfkul” en timme i veckan.
• Talanggruppen, som varit igång med olika aktiviteter under hela
året, har gjort en berömvärd insats för klubben. Bl a har de haft
ansvaret för verksamheten inom knattegruppen. Vi har också sett
dem i olika funktioner på Dalsjö t ex genom att sälja 9-hålsfika
på helgerna under två månader, hjälpa till vid företagsgolf och
Prova-på-golfarrangemang. De har också varit tävlingsledare för
de yngsta. Tillsammans har ungdomarna under året genomfört 197
ledarinsatser
• I vår avslutningsfest den 24 september deltog 60 barn, ungdomar,
föräldrar och ledare. I samband med festen fick vi in 26 enkätsvar,
varav 18 från ungdomarna, på vår uppföljning ”Ett ännu bättre
GreenTeam”. Alla förslagen till utveckling av verksamheten kommer att tas om hand i GreenTeams förbättringsplan.
• Klubben och Ornäs skola har beslutat att samarbeta för att
etablera en golfprofil på högstadiet i Ornäs nya skola fr.o.m. höstterminen 2007.
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Golfen omstruktureras

Två glada vinnare. Jens Johansson och Jan Björkman.

DGBC
MÄSTERSKAPEN 2006

Fredagen den 15 september genomförde vi
årets upplaga av DGBC- mästerskapen. 28
deltagare kom till start. Tävlingsformen är 18
hål greensome. Under strålande väderförutsättningar genomfördes tävlingarna med
många bra resultat.

Det pratas mycket om att golfen tappar medlemmar. Minskningen över landet är marginell.
Däremot sker omflyttningar av medlemmar mellan klubbar på landsorten till klubbar i tätorter. Golfspelarna ”flyttar hem” sitt medlemskap till bostadsorten eller där man spelar mest.
Tidsfaktorn har kommit in i bilden. Med ökat bensinpris och ökat intresse för niohålsronder
vill golfaren ha nära till sin hemmabana.
Dessutom kräver golfaren bra verksamhet. Dessa bakgrundsfakta har framkommit i en studie
av ett antal golfspelare.
I dagsläget är vi 1 155 aktiva och passiva medlemmar vilket innebär att antalet medlemmar är
exakt lika stort som vid årsmötet 2005. Med lägre årsavgifter för vissa medlemsformer får det
dock en konsekvens i mindre intäkter.
Vi upplever att intresset för golf fortfarande är stort och Ni medlemmar är oerhört bra ambassadörer för vår klubb och dess verksamhet. Det kan vi vara stolta över.
Vi pratar om Dalsjöandan – svår att sätta ord på men den liksom bara finns där. Dalsjöandan
tillsammans med ordet kvalité är ett vinnande koncept som vi aktivt jobbar för att leva upp
till. Den verksamhet som alla våra ideella ledare och funktionärer genomför är oerhört viktig
för vår framtid.
Personalen – våra egna anställda och våra entreprenörer – gör ett jättearbete för att bjuda dig
på en upplevelse varje gång du besöker Dalsjö.
Golfsäsongen kom igång sent. Banan hämtade sig efter den hårda vintern först i mitten av
juni. På det fick vi ett regnigt augusti. Det här har påverkat våra greenfeeintäkter med en
minskning på ca 10 %.
Nu hoppas vi att vi får avrunda golfsäsongen med några härliga höstrundor.
Vill även rekommendera Er att komma på vårt årsmöte. Här har du chansen att påverka vår
klubbs framtid. Hjärtligt välkommen!!
					
PeO Karlström

Topp fem i resultatlistan:
1. Jan Björkman, Ett Fyrfaldigt Leve – Jens
Johansson, Sacci Ryggsäckar 64.8
2. Jan Leidevall, Bitnet – Lars Pettersson,
Dalsjö GK 66.4
3. Roland Erikssson, VVS Montage – Annika
Norlin, Dalsjö GK 67.6
4. Anna-Lena Björkman, Ett Fyrfaldigt Leve
– Svante Kempe, Scandic 68.2
5. Niklas Blomqvist, Kontor & Miljö – Gunnar
Bergström, Gunnars Däck 70.2
Tävlingar i tävlingen:
• Lägst antal puttar 29 st hade Ronny Malmlöf – Sven Eric Tägtström. Båda representerar Dalsjö Golf.
• Chip i kopp: Åsa Eriksson, Dalsjö Golfkrog
satte en chip på 15 meter.
• Lång driving comp hål 8: Annika Norlin
drev ut samtliga deltagare.
• Närmast flagg hål 16: Rolf Sandström, Dala
Profil. 3.59 m ifrån pinnen.
Detta var den 17:e gången vi spelade DGBC
mästerskapen, en årligen återkommande
aktivitet bland våra sponsorföretag, där
inteckningen i vårt ständiga vandringspris
blir till en stor ära för segrarna.

Knatteavslutningen med ledaren Lotta Lundin.

Klubbtävlingar

Nu är tävlingssäsongen 2006 avslutad. I år har vi genomfört 12 st tävlingar på Dalsjö GK inkl. Dala Open
och Dala Senior Open. Samarbetet med Falun-Borlänge GK har fortsatt även i år men i stället för Säters
GK ingick Samuelsdals GK i samarbetet vad gäller tre
greenfee fria tävlingar.
I årets sista tävling ”Avslutningsgolfen” avgjordes
som brukligt vilken som skulle koras till Mästarnas
Mästare. Årets segrare blev Elisabet Björklund i
stenhård kamp med Roland Eriksson. Det krävdes 6
st särspel innan Mästarinnan kunde koras
Klubbmästare blev som följer:
Damer:  Elisabet Björklund
Herrar: Johan Andersson   
H Juniorer:  Erik Melin
H35:  Carl-Axel Lundberg
H45:  Ronny Malmlöf
H55:  Roland Eriksson

Som vanligt tilldrog sig klubbkvalet till Volvo Masters
Amateur, Samspelet Runndagarnas Greensome
och Prons och Krögarens tävling största intresset.
Tävlingsintresset är på samma nivå som 2005, men
vi ser gärna fler damer i våra tävlingar. Tävlingarna
genomförs i GIT och det fungerar mycket bra tack
vare våra duktiga tävlingsledare samt Annika och
Linda i vår reception.
Vi genomförde även i år utbildning och uppfräschning av kunskaperna i GIT innan säsongstart under
Stefan Jonssons kunniga ledning.
Klubbkvällar
I år genomfördes också 6 st klubbkvällar varav 4 st
genomfördes på torsdagkvällar som vanligt medan
dom 2 avslutande gångerna genomfördes på söndag eftermiddagar den 10/9 respektive den 17/9.
Spelformen var Scramble som är en uppskattad och
mycket lämpad spelform för denna aktivitet där alla
kan deltaga såväl nybörjare som etablerade spelare.
Tävlingsansvarig Sven-Eric
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DAMGOLFEN 2006

Årsmöte
Datum: 2006-11-22, kl 18.30
Plats: Pylonen, Vägverket, Borlänge

Damgolfen för Dalsjös damer avslutades onsdagen 27 september med Nattens Drottning som blev Maria Fyhr, efter en utslagstävling från vinkällarens tak.
På damgolfens onsdagskvällar har ca 10-15 st damer träffats och spelat 9 hål med
diverse skojtävlingar så som norsk poängbogey, 3 klubbor + putter, texasscramble
med mera. Den 28 juni var vi inbjudna till damerna i Gagnef, där 13 damer från Dalsjö
ställde upp, till en trevlig kväll med golfspel och gemensam fika.
Den 16 augusti var vi själva värdar för Gagnefs damer. Tyvärr öppnade sig himlens
portar till ett sällan skådat skyfall när första boll skulle gå ut. Trots att det inte gick
att genomföra någon tävling hade vi en trevlig gemenskap med lite lotterier samt att
Susanne dukat upp med goda räksmörgåsar och te. Vi satsar på en ny inbjudan till
våren. Dalsjös damer har även deltagit i ett flertal inbjudningstävlingar bland annat
på Hagge och Aspeboda.Stort TACK till alla damer som ställer upp!
Monica Linder & Kia Karlsson

D55+
Dan Brask (i mitten) tackar vår receptionspersonal Annika Norlin
t v och Linda Järudd för all fin service under säsongen.

Vi har spelat tisdag morgnar
och varvat med en cuptävling
”Mode Eva Cup” och trivselgolf med olika spelformer.
Sammanlagt har 20 spelare
deltagit.
Mode Eva Cup, som bestod av
8 tävlingar där de 5 bästa resultaten räknades, vanns av
Britt-Marie Hansson. 5 presentkort från Mode Eva delades ut.
Vi gjorde en ”hemlig resa” den
19 september som gick till den
vackra 9-hålsbanan i Tällberg.
En underbar sensommardag.
Den 26 september spelade vi
säsongens sista spel som var
scramble. Efteråt åt vi en god
lunch hos Susanne och hade
prisutdelning.

Förslag till föredragningslista
§1 Fastställelse av röstlängd för mötet.
§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 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt
disposition av överskott respektive underskott i
enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
§11 Fastställande av medlemsavgifter.
§12 Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i
styrelsen, för en tid av (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av (2) år;
c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem
fastställd turordning för en tid av (1) år;
d) (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett
år, av vilka en skall utses till ordförande;
e) (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett
år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) ombud till GDF-möte.
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
inkomna motioner.
§14 Övriga frågor

STORT TACK TILL ALLA
Monica Linder & Kia Karlsson
Alva Aspelin t v klär upp årets vinnare av den gröna kavajen,
Tommy Sjöberg för segern i Aspelin Cup 2006.

GOLFRESA

3-4 september gjorde H55+ och D55+ en bussresa med 41 golfare. Vi besökte våra samarbetsklubbar Katrineholm och Enköping. Dag 1 spelade vi på Katrineholms GK, en mycket vacker bana.
Övernattning med middag på hotell i Enköping där vi spelade dag 2. Regnet stod som spön i
backen under nerresan till Katrineholm, men vädergudarna var med oss under båda golfrundorna.
God mat och dryck på kvällen tillsammans med flera tacktal för den lyckade resan. Roliga historier
berättades och Dan Brask deklamerade underbara dikter för oss.
Alla golfare stortrivdes och hoppas på ny resa nästa år.
Monica Linder & Thord Eriksson

Borlänge 1
Porto
Betalt
P 100

Nya framgångar för

klubbens bästa
Susanne med personal
vill tacka er medlemmar, sponsorer och
övriga gäster för säsongen 2006

spelare 2006
Julöppet i Golfshopen
Vi har julklappsförsäljning i Golfshopen på
Dalsjö den 9-10 dec samt 16-17 dec från kl
12.00 – 18.00. Välkomna att fynda!

Vi vill också passa på att tacka Er alla för en
trevlig säsong Ronny, John, Christina & Unni

Lina Björklund
• 265 i SGF ranking damer
• Deltagit i åtta Telia Tourtävlingar
• 1: a i Pron & Krögarns tävling med
brutto 70 slag från röd tee, vilket är
tangerat banrekord
• 2: a i Elite Ladies Tour på Kumla GK

Nybörjarutbildningen
Den nya utbildningen för nybörjare i golfen har nu genomförts för tredje året. John Kvarnström
har varit huvudansvarig för teknikdelen av utbildningen. De teoretiska passen har genomförts
av Lars Eriksson (introduktion om golfen och Dalsjö Golf), Roger Lowen (God ton i golfen) samt
Peter Björklund (Regler). Vi kan utläsa att modellen upplevs positiv av dem som deltagit.
Under 2006 har vi utbildat 79 personer. Av dessa har 18 juniorer och 26 seniorer blivit medlemmar i Dalsjö. Summa 44 personer eller 55 %.
Vi är också glada över att många seniorer som tecknat nybörjarmedlemskap inom de senaste två
åren har nått hcp 36 och därigenom blivit fullvärdiga medlemmar i klubben. Under verksamhetsåret har 20 seniorer växlat upp sitt medlemskap.

• 3: a i Elite Ladies Tour på nora GK

Mikael Löfkvist (17 år)
• 129 i SGF ranking pojkar upp t.o.m. 21
år, näst bäst i Dalarna
• 5: a i Skandia Tour Regional på Edenhof
GK
• 2: a i Skandia Tour Regional på Mariestads GK
• 1: a i Skandia Tour Regional på Dalsjö
GK
• 14: e i Skandia Tour Riks på Gnarpbadens GK
• 23: a i Hagge Open
• 5: a i Siljan Open, bäste junior och
amatör
• 6: a i Skandia Tour Riks på Öjestrands
GK
• 5: a i DM juniorer och 8: a i DM seniorer
• Deltagit i serielaget i div 2 vid två
tillfällen med mycket goda resultat
• Har deltagit i JSM

Har du mossa på gräsmattan?
Mossa breder ut sig där gräset av någon anledning inte trivs, troligtvis så finns den mest på dina
skuggiga partier där det saknas solljus.
Greenen på hål fyra är en yta där inte gräset trivs, en utav orsakerna är att den inte får tillräckligt
med ljus. Om du liknar gräset med en motor till en bil så fungerar solljuset som bränsle och temperaturen som en gaspedal för gräset. Då är det enkelt att förstå hur fotosyntesen fungerar och att
solens strålar är den viktigaste faktorn för att skapa förutsättningar för gräs. För att förvissa oss om
att en greenombyggnad på hål 4 skall bli lyckad måste vi först konstatera att greenen kan nås av
tillräckligt med solljus för att skapa en tillfredställande spelyta.
Skogen ska gallras under hösten för att ge mera ljus och luftcirkulation. Det ska ge gräset förutsättningar att skapa en bättre spelyta. Ekonomin måste förstås också vara säkerställd. Efter en intensiv
och lärorik sommar är förberedelserna för nästa säsong redan igång, snart är det vår.

Johan Andersson
• Hcp 0,1
• 12: a i Avesta Open
• 15: e i Dala Open
• 3: a i DM för äkta makar/sambos
tillsammans med Petra Söderström
• Deltagit i serielaget i div 2 vid två
tillfällen med mycket goda resultat
• 1: a i KM seniorer

Tack för i år! / Banpersonalen
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