
	  
Dokumentation	  av	  Herrkommitténs	  vårkonferens	  på	  
Österlens	  GK,	  Lilla	  Vik-‐banan	  den	  12/4	  2012.	  
Närvarande.	  	  	  	  Från	  klubbarna:	  47	  kontaktpersoner/representanter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Från	  Herrkommittén:	  Per	  Linderberth(of),	  Connie	  Larsen,	  Leif	  A	  Nilsson,	  Jan	  
Karlsson	  (sekr).	  	  

Förmiddagens	  golfspel	  gav	  kanhända	  de	  flesta	  deltagarna	  både	  färre	  
tilldelade	  slag	  och	  mindre	  antal	  poäng	  än	  vad	  som	  förväntats.	  Det	  vackra	  
vårvädret	  och	  den	  sceniska	  och	  välskötta	  Lilla	  Vik	  –	  banan	  överbryggade	  
banvärderarnas	  njugghet	  och	  gav	  deltagarna	  en	  trivsam	  golfupplevelse.	  

Efter	  sedvanlig	  torsdagslunch	  med	  ärtsoppa	  och	  pannkakor	  med	  sylt	  och	  
grädde	  öppnade	  Per	  Linderberth	  konferensen	  med	  att	  honorera	  
dagens	  pristagare	  i	  golftävlingen.	  De	  som	  håller	  sig	  till	  olika	  slag	  av	  korvdiet	  den	  
närmaste	  tiden	  är	  Freddie	  Lienau,	  Tegelberga	  GK,	  Tomas	  Levin,	  Hässlegårdens	  
GK	  och	  Jan	  Jogestrand,	  Torekovs	  GK,	  Sven	  Malmgren,	  S:t	  Ibbs	  GK,	  Jan	  Karlsson,	  
Vasatorps	  GK	  och	  Karl-‐Eric	  Claesson,	  Skyrups	  GK.	  	  	  

Österlens Golfklubb presenterades av den nye klubbchefen, Gustav 
Andersson.  Klubben bildades 1945, då man hade en 6-hålsbana färdigställd. 
Långt innan dess hade det spelats golf på strandängarna i Vik. 1951 utvidgades 
banan till 9 hål och 1979 ansågs tiden åter mogen för en yttrligare utvidgning. 
Klubbens egen medlem, Tommy Nordström, då ett oskrivet kort, nu en av 
Sveriges mest kända och anlitade banarkitekter, ritade och projekterade den nya 
18-hålsbanan, Lilla Vik. 2001 invigdes ytterligare 18-hål, Djupadal. Tommy 
Nordström har även projekterat denna magnifika linksbana.  
I dagsläget består Österlens Golfklubb av två vackra 18-hålsbanor med varsin 
drivingrange, en välskött 6-hålsbana, chip- och puttinggreener vilket innebär 
förnämliga spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier golfare året runt. 
Klubben har idag cirka 1 750 medlemmar. Alldagsmedlem betalar 5 200 kr i 
medlemsavgift. Man har ingen inträdesavgift, inga medlemslån eller 
spelrättsavgifter.  
Klubben har två utsökta krogar. Par 4 heter krögaren, både på Lilla Vik och 
Djupadal och är ett separat bolag.  
En särskild bostadsrättsförening äger lägenhetskomplexet på Lilla Vik, där både 
enskilda och mindre sällskap kan hyra in sig för längre eller kortare tid.  



Klubben jobbar med en flerårig plan att utveckla banorna ytterligare. Pierre 
Fulke ritar om båda banorna, så visst kan vi förvänta oss nya och trevliga 
upplevelser på Österlens GK även i fortsättningen.  

Spelplanerna.	  60	  klubbar	  deltar	  med	  sammanlagt	  376	  lag.	  Nytt	  rekord!	  

Det	  blir	  63	  grupper	  totalt,	  varav	  57	  grupper	  består	  av	  6	  lag,	  4	  med	  5	  lag	  och	  2	  
med	  7	  lag.	  	  	  
Den	  14	  juni	  är	  den	  enda	  dagen	  i	  juni,	  då	  vi	  kan	  ha	  seriespel.	  Det	  blir	  därför	  en	  
utmärkt	  speldag	  även	  för	  de	  åldersklasser,	  som	  normalt	  inte	  skulle	  spelat	  då.	  	  
Vidare	  är	  upplägget	  sådant	  att	  lagen	  skall	  få	  flera	  hemmamatcher	  samtidigt.	  
Detta	  innebär	  att	  seriegolfen	  inkräktar	  mindre	  på	  klubbarnas	  totala	  tid	  för	  
medlems-‐	  och	  greenfeespel.	  Landskrona	  har	  varit	  föregångare	  och	  spelar	  8	  
omgångar	  på	  samma	  dag	  med	  start	  från	  både	  hål	  1	  och	  10	  samtidigt	  på	  2	  
banor.	  Vasatorp	  har	  följt	  efter	  och	  gör	  detsamma.	  En	  del	  klubbar	  har	  både	  3	  
och	  4	  hemmamatcher	  samtidigt.	  Tillsammans	  gör	  vi	  en	  utvärdering	  efter	  
våromgången	  för	  att	  undersöka	  hur	  klubbarna	  upplevt	  att	  ha	  flera	  omgångar	  på	  
samma	  dag.	  	  
Det	  är	  viktigt	  att	  kontaktmännen	  tar	  del	  av	  de	  versioner	  av	  spelplanerna	  som	  
utges	  under	  ”resans	  gång”.	  Detta	  har	  fungerat	  mycket	  bra	  i	  de	  allra	  flesta	  
fallen,	  medan	  det	  i	  en	  del	  fall	  inte	  funnits	  någon	  reaktion	  över	  huvud	  taget	  från	  
kontaktmännens	  sida.	  Inga	  nyheter	  är	  goda	  nyheter,	  så	  en	  utebliven	  reaktion	  
måste	  ju	  tolkas,	  som	  att	  allt	  är	  gått	  och	  väl.	  Men	  det	  är	  väldigt	  positivt	  att	  få	  en	  
reaktion	  även	  från	  de	  klubbar,	  som	  är	  helt	  nöjda.	  	  
Alla	  resultatrapporterna	  har	  tidigare	  år	  skickats	  till	  Leif	  A	  Nilsson,	  som	  lagt	  in	  
resultaten	  på	  hemsidan.	  I	  år	  är	  resultatuppföljningen	  uppdelad	  på	  flera	  
personer.	  Kolla	  på	  resultatrapporten	  varthän	  den	  färdigställda	  rapporten	  skall	  
e-‐postas!	  	  
	  Det	  är	  önskvärt	  att	  klubben	  lägger	  upp	  tävlingen	  som	  en	  bruttoratchtävling	  i	  
GIT.	  Då	  får	  man	  spelarnas	  bruttoresultat	  i	  GIT,	  så	  fort	  tävlingen	  är	  stängd.	  
Det	  blir	  betydligt	  lättare	  att	  få	  fram	  ett	  lagresultat	  via	  GIT	  om	  
bruttoresultatet	  är	  angivet.	  	  
Styrelsen	  för	  SkGF	  har	  bestämt	  att	  varje	  klubb	  får	  ha	  endast	  2	  lag	  i	  varje	  
åldersklass.	  Eftersom	  endast	  2	  klubbar	  har	  anmält	  3	  lag	  i	  en	  och	  samma	  
åldersklass	  och	  dessa	  3:e-‐lags	  medverkan	  passar	  bra	  in	  i	  spelplanerna,	  har	  vi	  
fått	  ”dispens”	  från	  styrelsen	  att	  ta	  med	  dessa	  båda	  3:e-‐lagen	  i	  årets	  serier.	  
Kommittén	  uppmanades	  att	  hos	  styrelsen	  begära	  ändring,	  så	  att	  klubb,	  som	  
önska	  delta	  med	  mer	  än	  2	  lag	  i	  samma	  åldersklass,	  skall	  kunna	  göra	  detta.	  	  

Frågan	  om	  vikten	  att	  hålla	  sig	  till	  den	  ålderskategori	  man	  tillhör	  diskuterades.	  
Det	  främsta	  skälet	  för	  att	  alla	  håller	  sig	  till	  rätt	  åldersklass	  är,	  att	  detta	  är	  det	  



enda	  sättet	  att	  kora	  rätt	  segrare	  i	  varje	  åldersklass.	  Varje	  klubb	  bestämmer	  
dock	  efter	  eget	  gottfinnande.	  	  

Någon	  gång	  i	  augusti	  skickar	  herrkommittén	  ut	  anmälningsblanketter	  till	  nästa	  
års	  seriespel.	  	  

SKISM.	  Skånskt	  Individuellt	  Senior	  Mästerskap	  spelas	  i	  år	  den	  29	  september	  
på	  Torekovs	  GK	  för	  klasserna	  H65,	  H70	  och	  H75	  och	  den	  30	  september	  på	  
Elisefarmas	  GK	  för	  klasserna	  H35,	  H45	  och	  H55.	  Deltagareantalet	  har	  varit	  
blygsamt	  under	  de	  senare	  åren.	  Det	  konstateras	  att	  kännedomen	  av	  tävlingen	  
inte	  är	  utbredd	  bland	  de	  spelare	  som	  kan	  delta.	  Mötet	  föreslog	  att	  SKISM	  också	  
skall	  innehålla	  en	  nettotävling	  för	  att	  göra	  det	  mera	  intressant	  för	  fler	  spelare	  
att	  delta.	  Kontaktpersonerna	  uppmanas	  att	  sprida	  kännedom	  om	  tävlingen,	  i	  
första	  hand	  till	  lagledarna,	  som	  vidarebefordrar	  budskapet	  bland	  
lagmedlemmarna.	  Låt	  SKISM	  bli	  det	  naturliga	  avslutet	  för	  lagets	  seriespel!	  
Startavgiften	  för	  SKISM	  är	  150	  kr	  (inklusive	  greenfee)	  och	  inspel	  kostar	  100	  kr.	  	  	  

Bestämmelserna.	  Den	  tidigare	  ”BESS”	  har	  ersatts	  med	  ”Bestämmelser	  för	  
Skånes	  Golfförbunds	  Seriespel	  för	  Herrar”.	  Som	  bilagor	  finns	  Handledning	  för	  
Kontaktperson,	  Handledning	  för	  Lagledare	  och	  Handledning	  för	  Tävlingsledare.	  	  	  	  

De	  nya	  handlingarna	  är	  upplagda	  på	  ett	  sätt,	  som	  gör	  det	  lättare	  att	  hitta	  i	  dem.	  
De	  viktigaste	  ändringarna	  genomgicks.	  I	  år	  räknas	  endast	  3	  spelares	  
bruttoresultat	  in	  i	  slutresultatet	  i	  H35.	  I	  övriga	  åldersklasser	  räknas	  4	  spelares	  
bruttoresultat	  in	  i	  slutresultatet.	  	  Det	  är	  viktigt	  att	  kontaktpersonerna	  
informerar	  berörda	  lagledare	  i	  H35	  och	  H75	  om	  denna	  ändring.	  	  
Avståndsmätare	  får	  användas	  i	  Skåneserierna	  för	  herrar.	  I	  en	  anmärkning	  till	  
regel	  14	  –	  3	  framgår	  följande:	  ”Tävlingsledningen	  får	  införa	  en	  lokal	  regel	  som	  
tillåter	  spelare	  att	  använda	  hjälpmedel	  som	  endast	  mäter	  eller	  bedömer	  
avstånd.”	  För	  tävling,	  som	  spelas	  på	  flera	  klubbar	  bör	  samma	  tävlingsregler	  
föreligga.	  Bestämmelserna	  för	  Skåneserierna	  för	  herrar	  tillåter	  användandet	  av	  
avståndsmätare.	  Detta	  innebär,	  att	  när	  Skåneserierna	  för	  herrar	  spelas	  på	  
klubbar	  där	  lokal	  regel	  för	  avståndsmätare	  saknas,	  tillåts	  användandet	  av	  
avståndsmätare.	  Tävlingsreglerna	  för	  Skåneserierna	  för	  herrar	  blir	  då	  en	  
tillfällig	  lokal	  regel	  på	  den	  klubb	  som	  avses.	  	  
De	  regler	  som	  gäller	  för	  användandet	  av	  persontransporthjälpmedel	  (PTHM)	  
under	  tävlingsspel	  är	  satta	  mera	  i	  fokus	  än	  tidigare	  i	  den	  nya	  
Tävlingshandboken.	  Terrängkörningslagen	  förbjuder	  körning	  utan	  särskild	  
dispens	  och	  klubbarna	  måste	  ha	  denna	  dispens	  från	  Länsstyrelsen	  för	  att	  få	  
använda	  PTHM	  på	  banan.	  Det	  är	  därför	  synnerligen	  viktigt	  att	  berörda	  lagledare	  
tar	  kontakt	  med	  den	  aktuella	  klubben,	  för	  att	  förvissa	  sig	  om	  klubbens	  regler	  
för	  användandet	  av	  PTHM.	  	  	  



Det	  är	  den	  egna	  klubbens	  styrelse,	  eller	  den	  man	  delegerat	  uppgiften	  till,	  som	  
utfärdar	  skriftlig	  dispens	  med	  läkareintyg	  som	  grund.	  Giltighetstiden	  för	  
dispensen	  bör	  överensstämma	  med	  läkareintyget.	  	  	  
Det	  är	  Tävlingsledarens	  skyldighet	  att	  genomföra	  tävlingen	  på	  bästa	  sätt	  för	  de	  
tävlande	  och	  är	  det	  så	  att	  någon	  blir	  skadad	  i	  anslutning	  till	  tävlingen	  kan	  TL	  ge	  
dispens	  (förutsatt	  att	  klubben	  har	  giltiga	  tillstånd)	  att	  använda	  PTHM.	  	  	  

Märk	  att	  reglerna	  för	  användandet	  av	  persontransporthjälpmedel	  i	  tävling	  
gäller	  även	  golfmoped,	  cykel	  eller	  motsvarande,	  vilket	  felaktigt	  motsades	  på	  
konferensen.	  

Våra	  bestämmelser	  följer	  Tävlingshandboken	  helt	  och	  hållet.	  

Ett	  förslag	  framlades	  att	  i	  särskild	  ruta	  i	  personregistret	  i	  GIT	  ange	  att	  personen	  
är	  tillåten	  att	  använda	  persontransportmedel	  i	  tävling.	  Det	  bör	  inte	  medföra	  
några	  svårigheter	  att	  i	  personregistrets	  ruta	  för	  aktivt	  medlemskap	  i	  annan	  
klubb,	  där	  även	  noteringar	  för	  bl.a.	  PGA,	  GAF,	  etc,	  finns,	  även	  notera	  dispensen.	  	  
Här	  kan	  klubben	  ange	  dispensen	  i	  fråga.	  En	  förutsättning	  är	  att	  vederbörande	  
godkänner	  noteringen,	  eftersom	  integritetsskäl	  skall	  beaktas.	  Vid	  förfrågan	  
ställd	  till	  Golfens	  Hus	  har	  vi	  fått	  följande	  svar.	  ”Ändringar	  och	  kompletteringar	  
till	  Git	  skall	  klubben	  lämna	  in	  som	  ändrings-‐	  och	  kompletteringsförslag.	  I	  dag	  
ligger	  det	  ca	  300	  i	  kön.	  Ca	  10	  genomföres	  varje	  år	  så	  om	  ca…………….”	  

Beslutades	  att	  förse	  Bestämmelserna	  som	  införs	  på	  hemsidan	  med	  
revisionsdatum.	  

H22.	  Skånes	  Golfförbund	  har	  lämnat	  en	  propå	  att	  införa	  seriespel	  även	  för	  
klassen	  H22.	  Bakgrunden	  är	  att	  när	  man	  lämnar	  juniorledet	  riskerar	  intresset	  
för	  golf	  att	  avta	  p.g.a.	  färre	  tävlingstillfällen.	  	  

Kontaktpersoner	  och	  klubbar	  har	  fått	  2	  olika	  förslag	  att	  ta	  ställning	  till.	  På	  
konferensen	  framkom	  ytterligare	  ett	  förslag,	  nämligen	  att	  ändra	  klassen	  H35	  till	  
H22.	  Motivering:	  H35-‐klassen	  är	  ifrågasatt	  på	  grund	  av	  att	  ett	  flertal	  lag	  uteblir	  
från	  start	  varje	  år.	  H22:orna	  är	  lika	  upptagna	  med	  studier	  och	  arbete.	  En	  
sammanslagning	  av	  klasserna	  kan	  därför	  anses	  motiverad.	  

Svar	  från	  klubbarna	  skall	  vara	  SkGF:s	  kansli	  tillhanda	  senast	  den	  30	  juni.	  
Kontaktpersonerna	  uppmanas	  att	  se	  till	  att	  respektive	  klubb	  svarar	  i	  tid.	  	  

TLR.	  Herrkommittén	  planerar	  att	  i	  höst	  genomföra	  en	  endagskurs	  i	  
Tävlingsledning	  och	  Regelkunskap	  för	  kontaktpersonerna.	  Tanken	  är	  att	  
kontaktpersonerna	  vidarebefordrar	  lärdomen	  till	  lagledarna.	  Kursen	  är	  
avgiftsfri.	  Deltagarna	  betalar	  mat-‐	  och	  reskostnader.	  Handuppräckningen	  
visade	  att	  ett	  stort	  intresse	  föreligger	  bland	  kontaktpersonerna.	  Förslag	  inkom	  



att	  även	  innefatta	  kunskap	  om	  GIT	  i	  kursen	  och	  från	  några	  håll	  framkom	  att	  
detta	  är	  en	  förutsättning	  för	  deltagande.	  	  	  

Övriga	  frågor.	  Önskemål	  framlades	  att	  Lagledare	  noteras	  under	  uppdrag	  i	  
Git:s	  personregister.	  Herrkommittén	  åtar	  sig	  att	  sammanställa	  en	  förteckning,	  
serie	  för	  serie	  över	  lagledare	  och	  deras	  e-‐post	  och	  telefonnr,	  under	  
förutsättning	  att	  kontaktpersonerna	  e-‐postar	  uppgifterna	  till	  
golfkloker@gmail.com.	  	  	  

Höstkonferensen	  blir	  den	  11	  oktober	  på	  Ystads	  GK,	  som	  välkomnar	  en	  
representant	  per	  klubb	  och	  två	  representanter	  per	  klubb	  i	  de	  fall	  man	  byter	  
kontaktperson.	  	  	  	  

Konferensen	  avslutades	  med	  mötets	  kraftiga	  applåd	  för	  den	  nya	  
Herrkommittén	  och	  dess	  arbete.	  

Herrkommittén i Skånes Golfförbund och deltagarna i konferensen tackar 
Österlens Golfklubb, för att vi fick gästa denna trevliga golfklubb.  
	  
Jan	  Karlsson	  
sekreterare	  
	  
	  
	  
 
 
 

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


