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DAMGOLFEN 2007
Damgolfen  avslutades den 19 
september med ”Nattens drott-
ning” som i år blev Therese 
Westlund. Vi har haft utbyte med 
Gagnef och Aspeboda med bra 
uppslutning. Stort TACK till alla 
damer som ställt upp.
 Monica Linder och Kia Karlsson

 
DAMER 50+
Vi har spelat tisdag förmidda-
gar  med bra uppslutning. ”Mode 
Eva cup” som består av åtta täv-
lingar där de fem bästa resultaten 
räknas. Årets vinnare blev Birgit 
Karlsson. ”Hemliga resan” gick i 
år till Hedemora där vi fick upple-
va en strålande sensommardag.
Stort TACK till alla damer.
Monica Linder och Kia Karlsson

 
HULDA CUP 50+
Detta är ett lagspel där laget be-
står av sex spelare. Åtta klubbar 
delades upp i södra och norra 
gruppen. Södra gruppen är Aves-
ta, Hagge, Säter och Dalsjö. Vi var 
med för första gången i år och vi 
gjorde verkligen bra ifrån oss. Vi 
vann södra gruppen.
Norra gruppen är Aspeboda, Gag-
nef, Leksand och Mora. Finalen 
spelades på Snöå GK den 15 sep-
tember. Leksand vann över Dalsjö 
med en ynka poäng. Mycket bra 
gjort tjejer!  
Monica Linder och Kia Karlsson

Julförsäljning i shopen
Ronny med personal tackar alla trog-
na kunder för en givande golfsäsong 
på Dalsjö. Shopen avslutar året med 
en julklappsförsäljning. 
Lördag 15 – söndag 16 december ska-
par vi julstämning i shopen. Öppet-
tiderna är 11.00 – 17.00 båda dagarna.

Susanne med personal tackar 
medlemmar, sponsorer och övriga 

gäster för en givande säsong.

Vi bekräftar återigen att upplägget med nybörjarutbild-
ningen känns rätt. Under säsongen 2007 har vi utbildat 
84 st nybörjare. 57 st eller 67 % har blivit medlemmar i 
vår klubb i år. 15 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 ut-
bildning, Ronny Malmlöf, Elisabet och Peter Björklund, 
Roger Lowén och Lasse Eriksson. Vi vill även rikta ett tack 
till alla medlemmar som har ställt upp som faddrar i spe-
let på banan.

Dalsjö Golf & Business Club
Mästerskapet inom DGBC hölls fredagen den 14 september. Tävlingsformen var 
18 hål greensome. En nyhet för året var att företagen kunde anmäla företagslag. 
Vi gratulerar Claes Nideborn och Jens Johansson från Sacci Ryggsäckar till segern 
och en inteckning i vår ständiga vandringspokal. Resultaten blev enligt följande:

1. Claes Nideborn & Jens Johansson, Sacci 62.2 slag netto
2. Ronny Malmlöf & Susanne Svensson, Dalsjö Golf 67.4
3. Jan Svedin Bergmästaren & Håkan Söderlund Dalviks Kvarn 67.4
4. Anna-Lena Björkman & Jan Björkman, Ett Fyrfaldigt Leve 72.2
5. Johan Boberg & Anders Boberg, Edita Bobergs 73.2

GREENFEEUTVECKLING
Med en fin helhet i vår produkt har vi kunnat påverka 
greenfeespelet i rätt riktning. Beroende på hur av-
slutningen av säsongen ser ut så kanske vi kommer 
att nå 6 000 gäster.
Vi är väl medvetna om att kvaliteten på vår bana 
(framförallt våra greener) är mycket avgörande för 
greenfeegästen när den väljer vart den skall spela.

Årsgreenfee med FBGK
Vårt utbyte med FBGK om årsgreenfee har utmynnat 
i att 90 spelare från FBGK har löst detta hos oss. 60 
spelare från Dalsjö har löst årsgreenfee hos dem.

FÅGELINVENTERINGEN GENOMFÖRD

Nu har Tunabygdens Fågelklubb genom-
fört fågelinventeringen på vårt golfba-
neområde. Deras ordförande Lars-Erik 
Nilsson kommer till vårt årsmöte den 13 
november och berättar om resultatet.

Nybörjarkurser
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Aktuella E-postadresser

Nu vill vi utveckla fördelen med 
GIT genom att kommunicera med 
Dig som medlem i Dalsjö Golf via 
e-post. Vi vill därför be Dig att gå 
in via golf.se – Min golf och kon-
trollera att du har angett aktuell 
e-postadress. Med ökad träffsä-
kerhet i vår information ökar kvali-
teten i vår klubb.

Kallelse
Härmed kallas Du som medlem i 
Dalsjö Golfklubb till årsmöte tis-
dag 13 november kl 18.30 i Pylo-
nen, Vägverket, Borlänge. Ären-
den som skall behandlas finns i 
föreslagen föredragningslista på 
annan plats i Tee Time.
Välkommen!

Inför säsongen 2007 blev vi tillfrågade om vi ville arrangera en del-
tävling i Skandia Tour Riks som är en tävling för ungdomar mellan 
13 och 21 år på den näst högsta nivån. Den består av sju deltävling-
ar med tre spelplatser per deltävling. Ungdomarna kommer från 
hela Sverige och antalet deltagare är maximerat till 66 pojkar och 
33 flickor per spelplats. Vi tackade ja och blev tilldelade deltäv-
ling sju tillsammans med Örestad i Skåne och Landeryd i Östergöt-
land. Deltagarna har kvalificerat sig till denna tävling genom att nå 
bra resultat i deltävling sex och via rankingpoäng från förutvarande 
tävlingar. Ansvariga för tävlingens genomförande är en från SGF ut-
sedd Tournament Director och klubbens tävlingsansvarige. I detta 
fall Martin Svensson och Sven-Eric Tägtström. De fyra bästa pojkar-
na och två bästa flickorna blir direktkvalificerade till den avslutan-
de finalen av Skandia Tour Elit – JSM-slag.

Resultat:
 
Pojkar Pontus Henriksson DalsjöGK (67-74) 141
  Erik Andersson Högbo GK (69-74) 143
  Pontus Johansson Kallfors GK (73-72) 145

Flickor Anna-Karin Ljungström Skövde GK (74-77) 151
  Linnéa Friskman Gävle GK (77-76) 153
  Linda Larsson Lidköping GK (80-78) 158

Det var underbart att få notera att en hemmaspelare vann pojkklas-
sen. Pontus tangerade även banrekordet på den första rundan.
Denna tävling kräver en stor funktionärsstab då det skall ordnas 
med förläggning till deltagarna, transporter till och från förlägg-
ningen, inchecknings-, starter-, forcaddie-, scoreboard- och domar-
funktioner samt inte att förglömma en perfekt banskötsel. Vi fick 
mycket beröm för banans skick och för servicen under tävlingens 
genomförande. Vi vill tacka alla funktionärer och banarbetare för 
ett utomordentligt gott arbete.

Skandia Tour Riks
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Ledare
Spelmässigt är golfen sådär under maj månad. 
I juni och juli blir man stabilare och i slutet av 
säsongen kommer till och med den där efter-
längtade drömrundan.
Vår bana har samma tendens. Ju längre in på 
säsongen, desto bättre är den. I år är den bätt-
re än någonsin. Dröm- och slipmaskinen är en 
viktig pusselbit till banans fina standard. Lika 
viktiga pusselbitar är vår kunniga och engage-
rade banpersonal, vårt kvalitetsarbete, ban-
kommitténs långsiktiga tänkande och spon-
sorernas välvilja att ställa upp när vi talar om 
kvalitetsökningar. 
Tävlingsmässigt har säsongen varit en succé. 
Tävlingskommitténs dirigent Sven-Eric Tägt-
ström har ökat antalet tävlingsdeltagare mar-
kant och dessutom har han tillsammans med 

flera andra genomfört Skandia Tour Riks på ett 
sätt som gett positivt eko långt utanför Dalar-
nas gränser. 
Dalsjö Golf är idag ett aktat namn inom golfen. 
Green Team, golfprofilen på Ornässkola, delta-
gande i ungdomsforum, idrottsprofilen, dröm-
maskinen, samarbetet med andra klubbar, 
banpersonalens kunskap och vilja att utveck-
las mm gör att vi behandlas med respekt även 
i golfens högsta instanser. 
Jag måste i årets sista ledare vara lite stolt 
över Green Teams verksamhet. Bengt Niklas-
son och hans medarbetare gör ett jättejobb. 
Allt från barnverksamhet till talanggruppen är 
genomtänkt, utvecklande och framförallt har 
de roligt. 
Idrottsmässigt är Pontus Henrikssons vinst 
i Skandia Tour Riks årets prestation. Dagen 
innan fick han besked om deltagande och se-
dan sopade han banan med sina motståndare. 
Onekligen kom det en glädjetår i ordförandens 
öga när Pontus höjde segerbucklan.

En annan viktig del i vårt arbete är företagsgol-
fen och vår sponsorverksamhet. Detta sköter 
Lasse Eriksson på ett uppskattat och trevligt 
sätt. 
Det är många tårtbitar som skall fungera och 
svetsas samman för att Dalsjö Golf skall vara 
attraktivt. I år har det mesta sett positivt ut. 
Förutom det jag redan nämnt har Susanne bi-
dragit med mat som är mer än välsmakande, 
shopen har ett brett utbud, receptionsperso-
nalen möter alltid kunden med ett leende, An-
nika, Lasse  och Åsa är alltid lika entusiastiska 
inför sina arbetsuppgifter, Ronny har förmed-
lat sina stora kunskaper mer än någonsin på 
rangen och till sist en liten detalj – har ni sett 
alla blommor som lyser upp vår golfdag ytter-
ligare?
Vi ser fram emot en trevlig avslutning på sä-
songen men blickar redan fram emot nästa.

PeO Karlström, ordförande

Tävlingar 
Nu är hösten här och det innebär att täv-
lingssäsongen är avslutad. Under 2007 
genomförde vi 15 tävlingar med en ökning 
av deltagarantalet. Det är mycket positivt 
att fler har upptäckt att det är kul att tävla. 
Största deltagarantalet hade  Volvo Masters 
Amateurs, Samspelet och Prons&Krögarens 
tävling. Av tävlingsdeltagarna kom 56,5% 
från hemmaklubben. Avslutningsgolfen av-
slutades som sig bör med tävlingen Mästar-
nas Mästare och 2007 års Mästare blev Jan 
Österberg i hård kamp med Johan Sones-
son. Det var tredje gången Johan föll på mål-
linjen. 

Följande klubbmästare korades 2007:

Herrar Mikael Löfkvist
Damer Elisabet Björklund
H65 Sigmund Gräsvik
H55  Roger Andersson
H45 Ronny Malmlöf
H35 Tomas Andersson
Herrjuniorer Mikael Löfkvist

H55+ 2007
H55+ startade säsongen med ett upptaktsmöte den 2 maj. Sedan 
dess har vi genomfört 27 tävlingar  där 69 spelare deltagit.

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR/AKTIVITETER UNDER 2007:

• Aspelin Cup med åtta tävlingar varav de fem bästa resultaten räk-
nas. Segrade gjorde Sune Hellgren som fick mottaga kavajen av fru 
Alva Aspelin och fick sin första inteckning i vandringspriset. På an-
dra plats kom Bo Karlsson och på tredje plats Hans Nilsson. 

• Klubbmatch mot Leksands GK och Falun-Borlänge GK hemma 
och borta. 

• Dalagolfen 55+ där vi ingick i grupp A med Hagge, Dalsjö, Gag-
nef, Leksand och Mora. Vi blev trea i vår grupp.  

• Tio klubbtävlingar med olika tävlingsformer.

• Årets utflykt 26-27 augusti där både H55+ och D50+ deltog. Vi 
spelade på Eskilstuna GK och Enköpings GK. 

Vi har under året varit starters vid tee 1 och caddiemasters på ba-
nan. Den 27 september hade vi avslutning med mat och prisutdel-
ning på Dalsjö Golfkrog. Detta är friskvård!!! Stort tack till alla för 
en fin säsong.

Dan Brask och Thord Eriksson

MEDLEMSUTVECKLING
Golfen i Sverige minskar under 2007 med ca 14 000 medlemmar eller 2.36 

%. Vi är totalt 581 017 aktiva och passiva golfspelare i landet. För Dalsjö 

Golf har det varit ett bra år. Vi har ökat med 24 medlemmar, från 1137 till 

1161. I pengar kan vi se att det genererat nästan samma antal kronor som 

tidigare år. Orsaken till det är att vi tvingas erbjuda billigare medlemsfor-

mer. Vårt framgångskoncept måste bygga på kvalitet i verksamheten så 

att vi attraherar ännu fler att bli medlemmar i Dalsjö Golf.

Fr.v Dan Brask, årets segrare Sune Hellgren, prissponsor Alva Aspelin och Tord Eriksson.
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Dalsjö Golfklubb
Årsmöte: 2007-11-13, kl 18.30  
Plats: Pylonen, Borlänge

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 Beslut om ändring av stadgar samt bokföringsår för  
Dalsjö GK.

§7 Fastställande av medlemsavgifter för kommande verk-
samhetsår.

§8 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§9 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 turord-
ning 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.

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

§11 Övriga frågor.

GreenTeams framgångar 
fortsätter...
Ungdomsverksamheten GreenTeam har under året haft både idrottsliga och 
verksamhetsmässiga framgångar

• 28 % fler barn och ungdomar (103 st) än förra året har deltagit i verksamheten. Bl 
a har 21 flickor och 19 pojkar i åldern 4-9 år lekt golf under en tim/vecka. De äldre 
ungdomarna har varit ledare för verksamheten tillsammans med ett par vuxna.

• 14 ungdomar och fyra vuxna besökte Scandinavian Masters på Arlandastad den 
16/8 för att på nära håll studera duktiga proffsspelare från olika delar av världen. 

• I ett samarbete med Ornäs skola har fyra killar på högstadiet golf på schemat två 
tim/vecka och ytterligare en timme allmänt om idrottskunskap.

• Klubben fick beröm från flera håll för det sätt vi genomförde juniortävlingen 
Skandia Tour Riks den 8-9/9 med 95 deltagare från hela landet. Ett stort tack till 
det 50-talet medlemmar som på ett utmärkt sätt utförde olika funktionärsinsatser 
före och under tävlingen.

• Ungdomarna har i genomsnitt under året sänkt sina hcp med - 4,5.

• 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 och varit ansvariga för genomförandet av ett tredagars träningslä-
ger på Dalsjö med 13 deltagare. Vi har också sett dem i olika funktioner på Dalsjö 
t ex att sälja 9-hålsfika på helgerna under två månader, hjälpa till vid företagsgolf 
och vara golfvärdar på helger under en månad. De har också varit tävlingsledare 
för de yngsta. Tillsammans har ungdomarna under året genomfört 195 ledarinsat-
ser.

• I GreenTeams egen avslutningsfest den 23 september deltog över 70 barn, ung-
domar, föräldrar och ledare.  I samband med festen fick vi in 27 enkätsvar, de 
flesta från ungdomarna, på vår uppföljning ”Ett ännu bättre GreenTeam”. Alla för-
slagen tillsammans med uppföljningar från lägren och studiebesök kommer att tas 
om hand i GreenTeams förbättringsplan. 

Flera tävlingsframgångar

• Mikael Löfkvist kom 3: a i DM Herrar och toppar SGF Ranking Juniorer i Dalarna. 
Han har också deltagit i Dalarnas lag i en länsmatch ”Ryder Cup” på Fullerö mot 
Uppland, Västmanland och Stockholm.

• Pontus Henriksson vann Skandia Tour Riks på Dalsjö efter att bl a tangerat ban-
rekordet alla kategorier med 67 slag från vit tee. Han vann även DM Juniorer på As-
peboda den 15/9. Pontus deltog dessutom i JSM på Forsgården den 21-23/9 och i 
kvalet till Telia Tour 2008.

SOMMARGOLFEN 2007
Sommargolf för damer och herrar har under året spe-
lats med tio deltävlingar med spelformen 18-håls slag-
golf.

Uppslutningen har varit god, totalt har 131 personer 
deltagit. 

De sex bästa resultaten har räknats samman och da-
mernas vinnare blev Elisabet Björklund och herrarnas 
Lars Pettersson.

Serien avslutades den 11 augusti med 9-håls scramble, 
middag och prisutdelning.

Ansvariga har varit Lars Pettersson, Per Olander och 
Kjell Petterson som tackar för visat intresse och hop-
pas på lika stor uppslutning nästa säsong.

Bästa närvaro 
Knattar Alva Lundin (15)
Bredd tjejer Carolina Sandström (35)
Bredd grön Wilhelm Halldén (41)
Bredd röd Carl Nordin (21)
Tävling gul Fredrik Nilsson (63)
Tävling vit Kristoffer Rapp (55) 
Talang Johan Sonesson (126)

Årets utmärkelser till juniorer
Bästa junior tjejer Elisabet Bengts
Bästa junior pojkar Mikael Löfkvist
Årets ledare Utses på årsmötet
Årets komet Elisabet Bengts
Årets spelprestation Pontus Henriksson


