
Dokumentation av Herrkommitténs höstkonferens 
på Ystads GK den 11/10 2012.
Närvarande

Från	  klubbarna:	  51	  kontaktpersoner/representanter.	  
Från	  Herrkommi8én:	  Per	  Linderberth(of),	  Stefan	  Lewitas,	  Leif	  A	  Nilsson,	  Jan	  Karlsson	  (sekr).	  

Förmiddagens	  golfspel	  blev	  uppskjutet	  en	  halv	  Jmme	  på	  grund	  av	  höstens	  första	  naMrost.	  
När	  spelet	  väl	  kom	  igång,	  bjöds	  deltagarna	  på	  en	  underbar,	  solig	  och	  vindsJlla	  höstdag	  och	  
en	  bana	  i	  utmärkt	  skick.	  Kanske	  var	  det	  de	  luriga	  greenerna,	  som	  drog	  ner	  resultaten	  så	  pass,	  
a8	  CBA	  slutade	  på	  -‐3.	  

EUer	  sedvanlig	  torsdagslunch	  med	  ärtsoppa	  och	  pannkakor	  med	  sylt	  och	  grädde	  var	  det	  
dags	  för	  Per	  Linderberth	  a8	  öppna	  konferensen.	  

För	  prisutdelningen	  svarade	  Leif	  A.	  Nilsson.	  Det	  blev	  inte	  mindre	  än	  8	  pristagare	  i	  varje	  klass	  
i	  dagens	  tävling,	  5	  st.	  korv-‐och	  påläggspriser	  och	  3	  st.	  greenfeecheckar,	  de	  senare	  skänkta	  av	  
dagens	  värdklubb.	  	  Tomas	  Hjärne,	  KrisJanstads	  GK,	  vann	  i	  A-‐klassen	  med	  full	  po8,	  36	  poäng,	  
e8	  resultat	  som	  denna	  dag	  innebar	  en	  rejäl	  putsning	  av	  hcp.	  	  I	  B-‐klassen	  segrade	  Bengt	  
Svensson	  från	  Östra	  Göinge	  GK	  med	  33	  poäng.	  
Plake8er	  för	  årets	  seriespel	  utdelades	  enligt	  följande.	  
H	  35:	  Barsebäcks	  GK
H45:	  Falsterbo	  GK
H55:	  Rya	  GK
H65:	  KrisJanstad	  GK
H70:	  KrisJanstad	  GK
H75:	  Båstad	  GK
Förutom	  lagplake8	  får	  varje	  segrande	  lag	  i	  div.1	  även	  6	  individuella	  plake8er.	  	  

Ystads	  Gol<lubb	  presenterades	  av	  Club	  President	  Sten	  Lexéus.	  Ystad	  GK	  bildades	  1930	  och	  
intogs	  i	  SGF	  1933	  som	  klubb	  nr14.	  Starten	  var	  blygsam	  med	  25	  medlemmar	  och	  6	  
golfliknande	  hål	  norr	  om	  kustvägen	  vid	  militärfältet	  på	  Nybostrand.	  Nybroån	  var	  e8	  naturligt	  
va8enhinder	  och	  hänsyn	  fick	  tas	  Jll	  både	  kreatur	  och	  militärer.	  Särskild	  regel	  för	  boll	  i	  
”koblagor”	  fick	  insJUas.	  Med	  Jllstånd	  av	  forJfikaJonsförvaltningen	  (markägare)	  kunde	  man	  
under	  1950-‐talet	  bygga	  ut	  Jll	  6	  rejäla	  goljål.	  Spår	  av	  en	  större	  sky8egrav	  från	  denna	  Jd	  kan	  
man	  forkarande	  se	  på	  dagens	  bana.	  (Här	  fordras	  det	  kanonslag	  enligt	  anmärkning	  av	  
Christer	  Thornéus).	  1975	  påbörjades	  utbyggnaden	  Jll	  9	  hål,	  med	  Thure	  Bruce	  som	  
banarkitekt.	  Den	  nuvarande	  bansträckningen	  stod	  klar	  1985.	  De	  vackert	  kuperade	  fälten	  för	  
lä8	  tanken	  Jll	  de	  bä8re	  skotska	  hedbanorna	  (sekr.	  anm.).	  
Klubben	  konverterade	  medlemslån	  Jll	  spelrä8er	  under	  hösten	  2011.	  Medlemsantalet	  är	  
omkring	  1160	  och	  medlemsavgiUen	  4700	  kr,	  vilken	  höjs	  Jll	  5000	  kr	  nästa	  år.	  Icke	  
spelrä8sinnehavare	  betalar	  1100	  kr	  extra.	  Upplägget	  medför	  a8	  klubbens	  ekonomi	  är	  solid.	  



EUer	  denna	  presentaJon	  var	  det	  dags	  för	  den	  framJda	  planeringen	  av	  nästa	  års	  ak?viteter.	  
Ljungbyhed,	  Assartorp,	  Sofiedal	  och	  Landskrona	  har	  förklarat	  sig	  villiga	  a8	  stå	  som	  värd	  för	  
Vårkonferensen.	  Ljungbyhed	  och	  Sofiedal	  är	  beredda	  a8	  stå	  som	  värd	  för	  Höstkonferensen.	  
Vellinge	  och	  Landskrona	  vill	  arrangera	  SKISM	  för	  de	  äldre	  åldersklasserna.	  Herrkommi8én	  
har	  vid	  sammanträde	  preliminärt	  beslutat	  a8	  Ljungbyheds	  GK	  arrangerar	  Vårkonferensen,	  
Sofiedals	  GK	  Höstkonferensen	  och	  Vellinge	  GK	  SKISM/DM	  för	  H65,	  H70,	  H75.	  Landskrona	  
GK	  undersöker	  om	  man	  kan	  vara	  värd	  för	  SKISM/DM	  för	  H35,	  H45,	  H55.	  

Stefan	  Lewitas	  och	  Jan	  Karlsson	  redogjorde	  för	  seriespelet	  2012.	  375	  lag	  från	  59	  klubbar	  har	  
deltagit.	  Ny8	  för	  i	  år	  var	  a8	  endast	  3	  resultat	  räknades	  i	  H35	  och	  4	  resultat	  räknades	  i	  alla	  
H75-‐	  klasserna.	  	  I	  H35	  uteblev	  lag	  vid	  9	  Jllfällen	  (38	  –	  2011)	  och	  vid	  15	  Jllfällen	  ställde	  lag	  
upp	  med	  miniantalet	  3	  spelare.	  För	  H45	  gäller	  a8	  14	  lag	  (22	  –	  2011)	  uteblev	  från	  seriematch,	  
e8	  lag	  svarar	  för	  6	  av	  dessa	  Jllfällen.	  I	  H55	  uteblev	  lag	  vid	  3	  Jllfällen	  och	  i	  H75	  vid	  2	  Jllfällen.

När	  det	  gäller	  Resultatrapporteringen	  är	  det	  forkarande	  flera	  som	  utelämnar	  klubb,	  bana,	  
datum,	  lagledare,	  telefonnr.	  Flera	  har	  gjort	  misstaget	  a8	  plussa	  på	  föregående	  ronds	  
ingående	  resultat	  i	  stället	  för	  dess	  utgående	  resultat.	  Tävlingsledarna	  bör	  påminnas	  om	  a8	  
kontrollera	  resultaten	  och	  rapporten	  före	  inleverans.	  

Jan	  Karlsson	  presenterade	  version	  1	  av	  seriespelet	  2013.	  382	  lag	  från	  59	  klubbar	  har	  anmält	  
sig	  Jll	  nästa	  års	  seriespel.	  Dessa	  har	  fördelats	  på	  65	  seriegrupper	  i	  de	  6	  åldersgrupperna.	  
Klubbarna	  har	  i	  anmälan	  kunnat	  ange	  vilka	  dagar	  man	  helst	  vill	  ha	  sina	  hemmamatcher	  och	  
också	  de	  dagar	  man	  inte	  kan	  eller	  vill	  undvika.	  	  
Enligt	  version	  1	  startar	  serierna	  nästa	  år	  en	  vecka	  senare	  än	  i	  år.	  EUer	  diskussion	  bestämdes	  
a8	  den	  första	  omgången	  delas	  upp	  på	  dagarna	  den	  25/4	  och	  2/5.	  
För	  a8	  Jllfredsställa	  alla	  är	  det	  nödvändigt	  a8	  gå	  lite	  utanför	  schemat	  ibland.	  Den	  13/6	  är	  
den	  enda	  speldagen	  i	  juni	  och	  kan	  därför	  med	  fördel	  användas	  även	  för	  H55/H65	  och	  
utny8jas	  i	  första	  hand	  för	  de	  som	  har	  många	  starter	  samJdigt	  och	  i	  något	  enstaka	  fall	  även	  
för	  H55/H65	  i	  kombinaJon	  med	  annan	  åldersklass.
Version	  1	  läggs	  ut	  på	  hemsidan	  senast	  den	  13	  oktober.	  Önskemål	  om	  ändringar	  i	  version	  1	  e-‐
postas	  Jll	  Jan	  Karlsson	  senast	  den	  31	  oktober.
AvgiUen	  Jll	  SkGF	  är	  oförändrad,	  dvs.	  900	  kr	  per	  lag.	  

Stefan	  Lewitas	  och	  Jan	  Karlsson	  redogjorde	  för	  årets	  SKISM/DM.	  Åldersklasserna	  H35	  och	  
H45	  spelade	  på	  Elisefarms	  GK.	  Deltagarna	  i	  SKISM/DM	  kunde	  också	  delta	  i	  Skånskt	  Öppet	  
Mästerskap.	  Resultatet	  i	  SKISM	  räknades	  då	  som	  förstarond	  i	  SKÖM,	  vilket	  spelades	  över	  2	  
ronder.	  Deltagareantalet	  i	  de	  3	  tävlingarna	  var	  sammanlagt	  72.	  Segrare	  i	  H35	  blev	  Fredrik	  
Forsman	  från	  Barsebäcks	  GCC	  och	  i	  H45	  Jonas	  Blomberg,	  även	  han	  från	  BGCC.	  
SKÖM	  vanns	  av	  Lamin	  Sisuwo	  Touray	  från	  Allerums	  GK	  med	  151	  slag.	  Lagtävlingen	  vanns	  av	  
Vasatorps	  GK.
I	  Torekov	  spelades	  klasserna	  H55,	  H65,	  H70	  och	  H75.	  Segrare	  i	  de	  olika	  klasserna	  blev	  i	  H55:	  
Ulf	  Holmquist,	  Örestads	  GK,	  i	  H65:	  Uno	  Andersson,	  Skyrups	  GK,	  i	  H70:	  Gilbert	  Tengqvist,	  
Bjäre	  GK,	  i	  H75:	  Jimmy	  Nyström,	  Båstads	  GK.	  
Inte	  mindre	  än	  99	  deltagare,	  jämnt	  fördelade	  på	  de	  4	  klasserna,	  återfanns	  på	  startlistan	  i	  
Torekov.	  Det	  visade	  sig	  vara	  för	  stort	  antal	  startande	  och	  med	  samJdig	  start	  från	  2	  tees	  ,	  
uppstod	  ”proppar”	  för	  de	  som	  startade	  i	  slutet.	  En	  slutsats,	  som	  kan	  dras,	  är	  a8	  framJda	  
SKISM	  bör	  delas	  upp	  på	  med	  3	  klasser	  hos	  2	  olika	  arrangerande	  klubbar	  och	  med	  
begränsning	  med	  72	  startande	  på	  varje	  klubb.



Stefan	  Lewitas	  upplyste	  a8	  den	  kommande	  TLR-‐utbildning	  för	  kontaktpersonerna	  kommer	  
a8	  förläggas	  Jll	  en	  Jdig	  vårdag	  2013.	  Upplägget	  sker	  i	  samråd	  med	  SkGF:s	  	  
utbildningssekJon.	  Utbildningen	  	  omfa8ar	  TävlingsorganisaJon,	  Spel-‐	  och	  
Tävlingshandboken,	  Regelboken	  och	  avslutas	  med	  genomgång	  av	  Konflikter	  och	  Beslut.	  
Utbildningen	  är	  kostnadsfri	  och	  lunchen	  är	  också	  graJs.	  Det	  går	  inte	  a8	  kombinera	  
utbildningen	  med	  GIT-‐utbildning.	  Kontaktpersoner	  som	  är	  intresserade	  av	  fördjupade	  
kunskaper	  i	  GIT	  ombeds	  a8	  ta	  kontakt	  med	  den	  egna	  klubben.	  	  	  	  

Stefan	  Lewitas	  redovisade	  enkätundersökningen	  beträffande	  inrä8andet	  av	  seriespel	  för	  
H22.	  Endast	  6	  svar	  inkom.	  Det	  klena	  intresset	  och	  ukallet	  i	  Smålandsdistriktet,	  det	  enda	  
distrikt	  med	  H22-‐serie,	  gör	  a8	  planerna	  på	  en	  H22-‐serie	  skrinläggs.	  	  	  	  	  	  

Inkomna frågor
Örestads	  GK	  påpekar	  det	  osportsliga	  i	  aa	  lag	  som	  inte	  kan	  vinna	  serien	  uteblir	  i	  sista	  
omgången.	  
Svar:	  Herrkommi8én	  har	  full	  förståelse	  för	  problemet	  och	  uppmanar	  alla	  kontaktpersoner	  
a8	  informera	  lagledarna	  om	  sankJonerna	  i	  punkt	  2	  i	  Tävlingsbestämmelserna.	  Ökar	  
problemet	  med	  uteblivna	  lag,	  så	  finns	  det	  förslag	  om	  sankJon	  även	  för	  lag	  som	  uteblir	  en	  
enstaka	  gång.	  	  

Bedinge	  GK	  vill	  a8	  H35/H45	  spelas	  på	  helger.	  
Svar:	  Förslaget	  har	  varit	  uppe	  Jdigare	  utan	  a8	  få	  gehör.	  Så	  även	  denna	  gång.	  
Barsebäck	  GCC	  vill	  återföra	  a8	  4	  resultat	  räknas	  i	  H35	  och	  Vasatorps	  GK	  vill	  a8,	  om	  man	  
räknar	  bara	  3	  resultat,	  så	  skall	  laget	  bestå	  av	  endast	  4	  spelare.	  	  
Svar:	  Förslagen	  diskuterades	  och	  åsikterna	  var	  många.	  Inför	  2013	  kan	  inget	  göras.	  Klubbarna	  
tänker	  över	  de8a	  och	  en	  enkät	  under	  2013	  kan	  ge	  e8	  underlag	  för	  ny8	  beslut	  på	  
Höstkonferensen	  2013.	  

Araslövs	  GK	  vill	  ha	  e8	  klargörande	  om	  vem	  som	  bestämmer	  i	  vilken	  kategori	  (åldersgrupp)	  
spelaren	  representerar	  klubben.	  Man	  menar	  a8	  skrivningen	  i	  Tävlingsbestämmelserna	  
”Deltagande	  i	  annan	  ålderskategori”	  lämnar	  utrymme	  för	  tolkning.	  
Svar:	  Under	  mötet	  framkom	  en	  del	  goda	  skäl	  varför	  spelare	  bör	  kunna	  fortsä8a	  a8	  spela	  i	  en	  
yngre	  åldersklass.	  Det	  är	  självfallet	  Klubben	  (som	  betalar	  startavgiUen),	  som	  bestämmer	  i	  
varje	  enskilt	  fall.	  Herrkommi8éns	  uppfa8ning	  är	  a8	  man	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  
skall	  Jllhöra	  ”rä8”	  åldersgrupp.	  Korar	  man	  distriktets	  bästa	  H35-‐lag,	  så	  bör	  det	  bestå	  av	  H35-‐
spelare	  osv.	  

Falsterbo	  GK	  vill	  ha	  ändring	  av	  starcderna	  i	  eUermiddagsgrupperna	  ?ll	  kl.	  13:00	  vid	  
höstomgångar.	  Svar:	  Herrkommi8én	  har	  på	  e8	  Jdigare	  sammanträde	  föreslagit	  följande	  
Jllägg	  i	  Tävlingsbestämmelserna	  punkt	  3.6:	  ”Arrangerande	  klubb	  äger	  rä8	  a8	  fly8a	  starten	  
en	  halv	  Jmme	  utan	  a8	  deltagande	  lag	  kan	  motsä8a	  sig	  de8a.	  InformaJon	  om	  ändring	  av	  
starqd	  skall	  ges	  berörda	  lag	  i	  god	  Jd.”	  Fly8	  av	  Jd	  med	  en	  halv	  Jmme	  gäller	  både	  framåt	  och	  
bakåt	  och	  under	  hela	  spelåret.	  

Österlens	  GK	  vill	  ändra	  mellanrummet	  i	  starten	  Jll	  10	  minuter.	  Bakgrunden	  är	  a8	  få	  bä8re	  
flyt	  på	  banan	  och	  a8	  undvika	  spelJder	  på	  upp	  Jll	  5	  Jmmar.	  
Svar:	  Det	  är	  Tävlingsledaren	  och	  den	  arrangerande	  klubben	  som	  avgör	  och	  som	  har	  ansvar	  
för	  a8	  tävlingen	  genomförs	  på	  bästa	  sä8.	  Vad	  kommi8én	  kan	  göra	  är	  a8	  skapa	  en	  
Jdsneutral	  lo8ningsmall.	  



Övriga frågor
Stefan	  Lewitas	  informerade	  om	  e8	  ny8	  sä8	  a8	  rapportera	  resultaten.	  Med	  hjälp	  av	  
Google.docs	  och	  Google.drive	  skall	  man	  kunna	  resultatredovisa	  helt	  online.	  	  Det	  kan	  bli	  en	  
spännande	  vår	  vi	  går	  Jll	  mötes.

Tävlingsbestämmelserna	  för	  2013	  kommer	  a8	  innehålla	  en	  del	  nyheter.	  Förutom	  vad	  som	  
sagts	  ovan	  under	  Falsterbo	  GK:s	  inlaga,	  har	  kommi8én	  föreslagit	  följande.
Punkten	  3.2	  Ändring	  av	  spelplan	  får	  följande	  lydelse:	  Om	  en	  klubb	  inte	  kan	  arrangera	  en	  
hemmamatch	  på	  fastställt	  datum	  enligt	  spelplanen	  skall	  klubben	  snarast	  kontakta	  den	  
serieansvarige	  i	  Herrkommi8én	  för	  fastställande	  av	  ny8	  speldatum.	  I	  första	  hand	  skall	  
spelprogrammets	  reservdagar	  utny8jas.	  
Punkten	  3.5.	  I	  ingressen	  utbytes	  ordet	  ”plats”	  mot	  ”numerisk	  tee”.
Punkten	  6.3	  får	  följande	  lydelse:	  Hederspriser.	  Först	  utdelas	  3	  hederspriser	  i	  
scratchtävlingen.	  DäreUer	  utdelas	  3	  hederspriser	  i	  handicaptävlingen.	  Pristagare	  i	  
scratchtävlingen	  kan	  inte	  vara	  pristagare	  i	  handicaptävlingen.	  Arrangerande	  klubb	  ansvarar	  
för	  anskaffningen	  av	  priser	  och	  för	  prisutdelningsceremonin.	  Pristagare	  måste	  vara	  på	  plats	  
för	  a8	  erhålla	  pris.	  Då	  pristagare	  uteblir	  delas	  priser	  ut	  Jll	  nästa	  spelare	  i	  resultatlistan.	  

Nästa	  års	  Herrkommiaé.	  EUer	  lång	  och	  trogen	  tjänst	  i	  Seniorkommi8én	  och	  eUerföljande	  
Herrkommi8é	  begränsar	  Leif	  A	  Nilsson	  sina	  uppdrag	  i	  SkGF	  genom	  a8	  lämna	  oss	  åt	  vårt	  eget	  
öde.	  E8	  stort	  tack	  Jll	  Leif	  för	  allt	  han	  gjort	  för	  oss,	  inte	  minst	  med	  upplägget	  av	  alla	  
datablanke8er,	  som	  Leif	  ukormat	  på	  e8	  föredömligt	  sä8.	  Vi	  önskar	  Leif	  all	  välgång,	  när	  han	  
nu	  får	  mer	  Jd	  för	  e8	  rikt	  pensionärsliv.	  
Även	  Connie	  Larsén	  lämnar	  kommi8én	  och	  som	  ny	  ledamot	  Jllträder	  Tomas	  Hjärne,	  
KrisJanstads	  GK.	  

Per	  Linderberth	  avslutade	  konferensen,	  med	  a8	  tacka	  deltagarna,	  Ystads	  Goltlubb	  och	  
restaurangpersonalen	  för	  a8	  arrangemanget	  kunnat	  genomföras	  på	  e8	  bra	  sä8.

Jan	  Karlsson	  
/sekreterare/


