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vårkonferens på Ljungbyhed GK den 11 

april 2013

Närvarande
Från	  klubbarna:	  	   44	  kontaktpersoner/representanter	  från	  40	  olika	  
	   	   klubbar.	  

Från	  Herrkommi9én:	  	   Per	  Linderberth(of),	  Stefan	  Lewitas,	  Tomas	  Hjärne,	  Jan	  
	   	   Karlsson	  (sekr).	  

EJersom	  vädergudarna	  varit	  oss	  onådiga	  en	  längre	  Md	  blev	  förmiddagens	  golfspel	  förlagt	  Mll	  
vinterbanan.	  Banan	  var	  utmärkt	  uppsa9	  och	  vädret	  var	  rikMgt	  bra	  under	  den	  Md	  spelet	  pågick,	  så	  
stämningen	  var	  god.	  

EJer	  sedvanlig	  torsdagslunch	  med	  ärtsoppa	  och	  pannkakor	  med	  sylt	  och	  grädde	  var	  det	  dags	  för	  Per	  
Linderberth	  a9	  öppna	  konferensen.	  Per	  inledde	  med	  a9	  presentera	  herrkommi9éns	  ledamöter.	  
Vilka	  det	  är	  framgår	  av	  ingressen	  ovan	  och	  på	  Skånes	  Golfförbunds	  hemsida.	  Per	  nämnde	  lite	  staMsMk	  
från	  2012	  års	  seriespel.	  375	  lag	  har	  deltagit.	  Dessa	  har	  spelat	  fler	  än	  2	  200	  seriematcher,	  vilket	  
motsvarar	  ca	  13	  000	  starter.	  Ca	  2	  500	  spelare	  har	  hjälpts	  åt	  a9	  slå	  ca	  1	  200	  000	  slag.

	  	  

Ljungbyheds	  Gol<lubb	  presenterades	  av	  klubbens	  vice	  ordförande,	  Karl	  Olof	  Lööw,	  mera	  känd	  som	  
”O9a”	  i	  den	  skånska	  medlemssfären.	  Som	  mångårig	  anställd	  vid	  flygflo_ljen	  på	  Ljungbyhed,	  kom	  
”O9a:s”	  framställning	  även	  a9	  handla	  om	  den	  militära	  verksamheten	  på	  området,	  där	  gol`anan	  är	  
en	  del.	  	  

Alltsedan	  1600-‐talet	  har	  infanterister,	  dragoner	  och	  husarer	  övat	  på	  dessa	  hedar.	  Som	  mest	  inrymdes	  
här	  18	  000	  soldater	  och	  8	  000	  hästar.	  De	  första	  flygningarna	  på	  Ljungbyhed	  gjordes	  1910.	  	  Mellan	  
1926	  och	  1997	  utbildades	  här	  5	  200	  stridspiloter.	  1998	  avvecklades	  Krigsflygskolan,	  F5,	  och	  
byggbolaget	  PEAB	  köpte	  hela	  anläggningen,	  inklusive	  gol`anan.	  Än	  idag	  förekommer	  flygskolor	  på	  
området	  och	  en	  del	  idro9sgymnasier,	  bl.a.	  SGF:s	  golfgymnasium,	  är	  placerade	  här.	  ”O9a”	  
rekommenderade	  a9	  kombinera	  golfspel	  med	  e9	  besök	  på	  det	  närliggande	  militärmuseet.	  	  Kvar	  som	  
minne	  av	  flyghistorien,	  finns	  skolflygplanet	  SK60	  uppsa9	  på	  en	  pelare	  och	  de9a	  välkomnar	  alla	  
golfspelare	  på	  väg	  Mll	  klubbhuset.

1933	  fick	  härvarande	  officerare	  e9	  ny9	  nöje,	  när	  man	  började	  spela	  golf	  på	  en	  6-‐håls	  gol`ana.	  På	  
1950-‐talet	  byggdes	  en	  9-‐hålsbana,	  designad	  av	  Jan	  Sederholm	  och	  Douglas	  Brasier.	  1956	  bildades	  
Ljungbyheds	  Goljlubb	  och	  1959	  blev	  man	  medlem	  i	  SGF.	  Nu	  fick	  även	  gäster	  Mllgång	  Mll	  gol`anan,	  
men	  man	  var	  tvungen	  a9	  visa	  upp	  legiMmaMon	  vid	  entrén,	  eJersom	  banan	  var	  belägen	  på	  militärt	  
område.	  På	  1990-‐talet	  byggdes	  banan	  ut	  Mll	  18	  hål.	  

Klubben	  har	  idag	  600	  medlemmar.	  För	  all	  skötsel	  av	  banan	  svarar	  e9	  do9erbolag	  Mll	  PEAB.	  Även	  om	  
PEAB	  lägger	  beslag	  på	  huvuddelen	  av	  medlemsavgiJerna	  och	  intäkterna	  från	  greenfee,	  har	  klubben	  
en	  god	  ekonomi.	  De9a	  beror	  på	  a9	  alla	  klubbakMviteter	  sker	  helt	  på	  ideell	  basis.	  En	  grundplåt	  i	  
ekonomin	  utgör	  det	  kapital	  klubben	  erhöll,	  när	  man	  sålde	  gol`anan	  Mll	  PEAB.	  



Prisutdelning	  för	  förmiddagens	  golfspel	  följde.	  Trots	  25	  %	  handicapreducering	  var	  resultaten	  överlag	  
mycket	  bra.	  Pristagarna	  kunde	  glädjas	  åt,	  inte	  bara	  en	  väl	  Mlltagen	  låda	  med	  charkuterier	  från	  SP	  
Chark	  i	  Asmundtorp,	  utan	  också	  	  greenfeecheckar,	  som	  Ljungbyheds	  GK	  välvilligt	  ställt	  Mll	  förfogande.	  

Pristagare	  och	  resultaten	  finns	  inlagda	  på	  hemsidan.

Nya	  kontaktmän	  presenterades.	  Alla	  närvarande	  kontaktmän	  ombads	  a9	  fylla	  i	  en	  blanke9	  med	  
uppgiJer	  för	  a9	  skapa	  en	  aktuell	  kontaktmannalista.	  Icke	  närvarande	  kontaktmän	  kontaktas	  av	  
Tomas	  Hjärne.	  En	  ny	  kontaktmannalista	  kommer	  inom	  kort	  a9	  presenteras	  på	  hemsidan.	  

Per	  Linderberth	  presenterade	  nyheter	  i	  tävlingsbestämmelserna.	  De	  förändringar,	  som	  beslutades	  
på	  Höstkonferensen	  har	  intagits	  i	  tävlingsbestämmelserna.

Per	  betonade	  §	  2	  (oMllräckligt	  antal	  spelare	  mer	  än	  en	  gång	  under	  e9	  spelår	  innebär	  a9	  man	  blir	  
avstängd	  från	  spel	  näsoöljande	  år),	  §	  3.2	  (ändring	  av	  spelplan),	  §	  3.5	  (vilken	  tee	  som	  gäller),	  §	  3.6	  (En	  
halv	  Mmmes	  förskjutning	  av	  star_d	  Mllåts	  utan	  a9	  deltagande	  lag	  kan	  motsä9a	  sig	  de9a),	  §	  6.3	  
(Bru9opriser	  utdelas	  först,	  däreJer	  ne9opriser).	  

Jan	  Karlsson	  redogjorde	  för	  seriespelet	  2013.	  Antalet	  deltagande	  lag	  har	  sMgit	  Mll	  385.	  A9	  klubbarna	  
fick	  framställa	  önskade	  dagar	  för	  sina	  hemmamatcher,	  har	  inneburit	  a9	  ändringarna	  i	  spelscheman	  
har	  blivit	  färre.	  Däremot	  var	  det	  inte	  lyckosamt	  a9	  uppdela	  första	  spelomgången	  på	  2	  dagar.	  
Spelplanerna	  har	  indelats	  i	  spelomgångar.	  

Har	  en	  klubb	  mer	  än	  e9	  lag	  i	  en	  åldersklass	  kan	  det	  innebära	  a9	  dessa	  lag	  spelar	  i	  en	  och	  samma	  
omgång	  på	  två	  olika	  dagar.	  Man	  får	  inte	  använda	  någon	  spelare	  i	  båda	  lagen	  i	  samma	  omgång.	  Det	  
åligger	  kontaktmännen	  a9	  informera	  lagledarna,	  så	  a9	  de9a	  uppmärksammas.	  

På	  Höstkonferensen	  2012	  framkom	  förslag	  a9	  återinföra	  a9	  4	  resultat	  räknas	  i	  H35	  och	  a9,	  om	  man	  
räknar	  bara	  3	  resultat,	  så	  skall	  laget	  bestå	  av	  endast	  4	  spelare.	  EJer	  diskussion	  på	  Höstkonferensen	  
bestämdes	  a9	  genomföra	  en	  enkät	  bland	  klubbarna	  i	  frågan,	  för	  e9	  eventuellt	  ny9	  beslut	  på	  
Höstkonferensen	  2013.	  	  Herrkommi9én	  har	  beslutat	  a9	  inte	  genomföra	  denna	  enkät.	  Bakgrunden	  är	  
a9	  antalet	  lag	  i	  H35,	  som	  uteblev	  2011,	  då	  4	  resultat	  räknades,	  var	  38	  lag.	  Under	  2012,	  då	  3	  resultat	  
räknades,	  uteblev	  ”bara”	  9	  lag.	  	  	  

Resultatrapporteringen	  version	  2,	  vilken	  innebär	  a9	  redovisningen	  kan	  göras	  helt	  on	  line,	  är	  inställd	  
Mlls	  vidare.	  Resultatrapporteringen	  2013	  skall	  ske	  på	  samma	  sä9	  som	  Mdigare.	  Följ	  instrukMonen	  på	  
hemsidan.	  	  

SKISM/DM	  för	  åldersklasserna	  H35,	  H45	  och	  H55	  spelas	  på	  Ljungbyheds	  GK	  den	  28	  september.	  För	  
åldersklasserna	  H65,	  H70	  och	  H75	  gäller	  den	  3	  oktober	  på	  Vellinge	  GK.

TLR-‐utbildningen	  för	  kontaktmän	  är	  förlagd	  Mll	  Barsebäck	  den	  20	  april.	  Det	  går	  foroarande	  a9	  
anmäla	  si9	  deltagande.	  	  	  	  	  



Inkomna frågor
Flera	  klubbar	  har	  framställt	  frågan	  om	  EGA	  -‐	  handicap	  behövs	  för	  a9	  delta	  i	  seriespelet.	  

Svar:	  EGA	  -‐	  handicap	  är	  inte	  nödvändigt	  för	  a9	  få	  delta	  i	  seriespelet.	  Har	  man	  inte	  EGA	  -‐	  handicap	  kan	  
man	  mo9a	  bru9opris,	  men	  man	  är	  inte	  berä_gad	  a9	  mo9a	  ne9opris.	  

Araslövs	  GK	  och	  Falsterbo	  GK	  tog	  upp	  frågan	  om	  deltagande	  i	  annan	  ålderskategori	  än	  den	  man	  
egentligen	  Mllhör.	  Bestämmelserna	  Mllåter	  deltagande	  i	  yngre	  ålderskategori.	  	  

Svar:	  Det	  finns	  undantagsvis	  skäl	  för	  spelare	  a9	  kunna	  fortsä9a	  a9	  spela	  i	  en	  yngre	  åldersklass.	  Det	  
är	  självfallet	  Klubben	  (som	  betalar	  startavgiJen),	  som	  bestämmer	  i	  varje	  enskilt	  fall.	  Herrkommi9éns	  
uppfa9ning	  är	  a9	  man	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  skall	  Mllhöra	  ”rä9”	  åldersgrupp.	  Korar	  man	  
distriktets	  bästa	  H35-‐lag,	  så	  bör	  det	  bestå	  av	  H35-‐spelare	  osv.	  

Kävlinge	  GK	  påpekande	  olägenheten	  för	  en	  icke	  bilburen	  spelare,	  som	  hamnar	  i	  en	  boll	  med	  två	  
bilburna	  spelare.	  

Svar:	  Det	  är	  en	  uppgiJ	  för	  tävlingsledaren	  a9	  förhindra	  denna	  situaMon.	  I	  bilagan	  Mll	  
tävlingsbestämmelserna	  ”Handledning	  för	  Tävlingsledare”	  görs	  e9	  Mllägg,	  som	  uppmärksammar	  
situaMonen.

Övriga frågor
Användandet	  av	  mäMnstrument	  diskuterades.	  Förhållandet	  regleras	  i	  Regel	  14	  –	  3.	  Se	  även	  
anmärkningarna	  1	  och	  2	  Mll	  denna	  regel.	  	  Om	  det	  hjälpmedel	  som	  används	  kan	  mäta	  annat	  än	  
avstånd	  (t.	  ex	  vindstyrka,	  lutning,	  etc.)	  är	  denna	  typ	  av	  avståndsmätare	  INTE	  är	  Mllåten.	  ”Smartphone	  
får	  användas	  endast	  som	  telefon	  och	  för	  a9	  registrera	  score.	  Övriga	  funkMoner	  får	  inte	  vara	  
akMverade	  under	  spelets	  gång.”

Per	  Linderberth	  avslutade	  konferensen	  med	  a9	  uppmana	  deltagarna	  a9	  söka	  informaMon	  på	  
hemsidan.	  Herrkommi9én	  skall	  bli	  bä9re	  på	  a9	  använda	  hemsidan	  för	  informaMon	  Mll	  deltagarna	  i	  
seriespelet.	  Stefan	  Lewitas	  svarar	  för	  vår	  del	  av	  Skånes	  Golfförbunds	  hemsida.

Jan	  Karlsson

/sekreterare/


