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Minnesanteckningar 
 
Damernas vårmöte på Romeleåsens GK den 9 april 2015 
 
Deltagare: 
40-tal damer från seriespelarrangörsklubbarna för seriespelet under 2015 
Från Skånes Golfförbund: Irene Stenlundh, Christin Gustafsson 
Från Skånes Golfförbunds Damsektion: Maria Stollenwerk 
 

• Efter	  lunch	  och	  9-‐håls	  scramble	  på	  Romeleåsens	  golfbana	  hälsade	  Irene	  alla	  välkomna.	  
• Irene	  informerade	  kort	  om	  orsaken	  för	  damsektionens	  avgång.	  Diskussioner	  fördes	  kring	  höjd	  

seriespelsavgift	  och	  att	  klubbarna	  borde	  blivit	  informerade	  om	  detta	  tidigare.	  	  
• Christin	  höll	  prisutdelning	  efter	  scramblen.	  
• Presentation	  av	  ändringar	  i	  tävlingsbestämmelser	  för	  2015	  gjordes	  av	  Irene	  

	  
o Skåneserie	  –	  B-‐klass	  ändras	  till	  slaggolf,	  togs	  emot	  positivt!	  
o Förändringar	  kring	  inbjudningar	  presenterades	  av	  Christin.	  

Inbjudan	  för	  samtliga	  kategorier	  och	  speldatum	  läggs	  ut	  på	  hemsidan	  innan	  seriesstart.	  	  

Övrigt: 

1. Örestads	  GK	  –	  gruppindelning	  ifrågasattes,	  Grupp	  C/D	  –	  rätt?	  
2. Dubbelbokning	  den	  18	  maj	  uppmärksammades.	  	  
3. Prischeckar	  –	  Varför	  är	  prischecken	  för	  Foursome	  mindre?	  –	  ska	  ses	  över.	  
4. Ingen	  information	  om	  prischeckar	  för	  D50/60	  finns	  i	  tävlingsbestämmelserna,	  ska	  kompletteras.	  
5. I	  manualen	  för	  lagtävlingar	  önskades	  att	  förtydliga	  informationen	  om	  särskiljning.	  
6. Kommentarer	  kring	  hemsidan,	  svårt	  att	  hitta,	  t.ex.	  tävlingsbestämmelser.	  	  
7. Får	  man	  spela	  seriespel	  som	  fullvärdig	  vardagsmedlem?	  Här	  gäller	  samma	  regler	  som	  gäller	  för	  spel	  

på	  hemmaklubben.	  Vardagsmedlemmar	  betalar	  på	  helger	  men	  inte	  på	  vardagar.	  
8. Protokoll	  från	  Skånes	  Golfförbunds	  styrelsemöte	  efterfrågades.	  Kommer	  att	  finnas	  på	  hemsidan.	  

Ytterligare information 
-‐ Finalen	  på	  Skåneserien	  spelas	  på	  Perstorps	  GK	  den	  9	  september	  
-‐ SKISM	  spelas	  på	  Elisefarm	  GC	  den	  20	  september.	  

Christin informerade kort om den ”Nya GIT Tävling” – anpassning av seriespelet kommer att 
behövas för att passa in i ”Nya GIT Tävling”. 
 
 
Vid pennan  
Maria Stollenwerk 

	  


