
Dokumenta*on	  av	  Herrkommi0éns	  höstkonferens	  
på	  Sofiedals	  GK	  den	  10	  oktober	  2013.
Närvarande.	  	  Se	  bo&en	  av	  dokumentet.	  

Presenta*on	  av	  Sofiedals	  GK
Bo	  Strandberg	  presenterade	  Sofiedals	  GK,	  värd	  för	  dagens	  möte.	  Med	  den	  
>digare	  generalsekreteraren	  i	  Svenska	  Golfförbundet,	  Bengt	  Lorichs	  som	  
banarkitekt	  togs	  banan	  i	  bruk	  1992.	  Banan	  har	  18	  hål	  och	  6	  övningshål.	  
Trots	  alla	  utmärkta	  faciliteter	  har	  medlemsantalet	  sjunkit	  och	  intäkterna	  är	  nu	  
en	  million	  lägre	  än	  under	  år	  2008.	  ENerhand	  har	  därför	  samarbetet	  med	  
Kvarnby	  GK	  intensifierats	  och	  man	  har	  nu	  slagit	  ihop	  de	  båda	  klubbarna.	  Med	  
e&	  driNsbolag	  som	  paraply	  räknar	  man	  med	  en	  momsvinst	  på	  en	  halv	  million	  
kronor	  per	  år	  i	  den	  nya	  konstella>onen.	  Den	  nya	  klubben	  heter	  Malmö	  –	  City	  
GK	  och	  får	  2600	  medlemmar.	  Fullvärdiga	  medlemmar	  betalar	  strax	  över	  5000	  
kronor	  i	  medlemsavgiN.	  Man	  får	  >llgång	  >ll	  2	  banor	  med	  helt	  olika	  karaktär.	  
Det	  är	  med	  stor	  >llförsikt,	  som	  klubbarna	  går	  in	  i	  det	  nya	  samarbetet.	  

Förmiddagens	  golfspel	  blev	  för	  de	  flesta	  en	  trevlig	  golfupplevelse.	  Det	  
hotande	  regnet	  uteblev	  och	  det	  var	  med	  friskt	  mod	  som	  deltagarna	  tog	  sig	  an	  
den	  välskö&a	  banan.	  Herrkommi&éns	  medlemmar	  höll	  sig	  som	  vanligt	  väl	  
framme	  vid	  prisbordet.	  Många	  av	  övriga	  pristagare	  kändes	  också	  igen	  från	  
>digare	  prisutdelningar.	  Men	  det	  är	  ju	  som	  någon	  så	  väl	  u&ryckt	  sig:	  ”Ju	  mer	  
man	  spelar	  och	  tränar	  –	  desto	  mera	  tur	  har	  man”.

ENer	  sedvanlig	  torsdagslunch	  med	  ärtsoppa,	  pannkakor	  med	  sylt	  och	  grädde	  
kunde	  Per	  Linderberth	  öppna	  konferensen	  med	  a&	  hälsa	  deltagarna	  
välkomna.	  

Tomas	  Hjärne	  överlämnade	  såväl	  lagplake&	  som	  individuella	  plake&er	  >ll	  
2013	  års	  seriesegrare	  i	  division	  1.	  De	  segrande	  lagen	  kommer	  från	  
följande	  klubbar:

H35:	  Vasatorps	  GK

H45:	  Rya	  GK

H55:	  Ljunghusens	  GK

H65:	  Kris>anstads	  GK	  

H70:	  Kris>anstads	  GK

H75:	  Båstads	  GK



Per	  Linderberth	  redogjorde	  för	  av	  herrkommi&én	  föreslagna	  ändringar	  i	  
tävlingsbestämmelserna:	  

– 	  Kontaktmännens	  uppgiNer	  blir	  mera	  preciserade.	  
– Kontaktmän,	  vars	  klubbar	  inbetalat	  serieavgiN,	  kallas	  >ll	  vår-‐	  och	  

höstkonferens.	  
– Klubb	  som	  drabbas	  av	  konkurs	  har	  rä&	  a&	  fullfölja	  innevarande	  års	  

seriespel.	  Rekonstruerad	  klubb	  med	  ny&	  juridiskt	  personnr	  startar	  i	  
seriesystemets	  lägsta	  division	  under	  näscöljande	  år.	  

– Klubb	  som	  startar	  med	  flera	  lag	  i	  samma	  åldersgrupp	  och	  vars	  lag	  2	  har	  
uppenbart	  lägre	  genomsni&ligt	  handicap	  än	  lag	  1,	  kan	  drabbas	  av	  
diskvalificering	  av	  lag	  2.	  

– Spelare	  som	  spelat	  i	  klubbens	  lag	  1	  och	  vars	  resultat	  räknats	  in	  i	  
lagresultatet	  måste	  stå	  över	  nästkommande	  speldag	  (>digare	  omgång)	  
innan	  han	  får	  representera	  klubbens	  lag	  2.	  

– AnmälningsavgiNen	  skall	  inbetalas	  >ll	  Skånes	  Golfförbund	  senast	  den	  31	  
mars	  aktuellt	  spelår.	  

– Klubb	  som	  inbetalat	  serieavgiN	  förbinder	  sig	  a&	  genomföra	  planerad	  
spelomgång	  även	  om	  klubben	  av	  någon	  anledning	  drar	  sig	  ur	  seriespelet.	  

– Arrangerande	  klubb	  har	  ingen	  skyldighet	  a&	  >llhandahålla	  
transporthjälpmedel,	  men	  bör	  om	  möjligt	  hjälpa	  >ll	  med	  de&a.	  
Arrangerande	  klubb	  har	  rä&	  a&	  vid	  behov	  anpassa	  lo&ningen	  så	  a&	  två	  
spelare	  kan	  använda	  samma	  persontransporthjälpmedel.	  

Jan	  Karlsson	  redogjorde	  för	  seriespelet	  2013.	  388	  lag	  var	  anmälda	  och	  385	  
lag	  fullföljde	  seriespelet.	  Det	  innebär	  a&	  ca	  2	  300	  tävlingsrunder	  har	  spelats	  i	  
det	  Skånska	  seriespelet	  för	  herrarna	  åldersklasser.	  Därmed	  intar	  man	  en	  
särställning	  i	  Sverige	  i	  fråga	  om	  deltagande	  och	  popularitet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ENer	  a&	  ha	  reducerat	  antalet	  spelare,	  som	  räknas	  in	  i	  lagresultatet	  i	  H35	  från	  4	  
>ll	  3,	  har	  det	  blivit	  betydligt	  färre	  lag,	  som	  uteblivit	  från	  en	  spelomgång.	  Nu	  är	  
problemet	  störst	  i	  H45,	  där	  8	  olika	  lag	  uteblev	  vid	  >llsammans	  14	  >llfällen.	  
De&a	  innebär	  a&	  några	  klubbars	  H45-‐lag	  inte	  får	  representera	  i	  nästa	  års	  serier.	  
Införandet	  av	  en	  särskild	  H70-‐klass	  har	  visat	  sig	  väl	  mo>verat.	  I	  si&	  4:e	  år	  som	  
egen	  klass	  blir	  nu	  H70	  lika	  stor	  klass	  som	  H75.



Per	  Linderberth	  redogjorde	  för	  resultatrapporteringarna.	  Det	  finns	  en	  
hel	  del	  i	  övrigt	  a&	  önska,	  när	  det	  gäller	  kvaliteten	  på	  många	  av	  de	  insända	  
rapporterna.	  

-‐ Under	  nästa	  år	  kommer	  ofullständiga	  resultatrapporter	  a&	  skickas	  
>llbaka	  >ll	  inte	  bara	  den	  som	  skickat	  in	  rapporten	  utan	  även	  >ll	  klubbens	  
kontaktman.	  

-‐ Under	  vårkonferensen	  2014	  kommer	  viss	  utbildning	  av	  kontaktmännen	  
a&	  ske.	  

-‐ En	  särskild	  och	  mer	  allmän	  kontaktmannautbildning	  kommer	  också	  a&	  
anordnas	  av	  Skånes	  Golfförbund.

-‐ Möjligheten	  a&	  redovisa	  resultaten	  online	  kommer	  a&	  utredas.	  

Stefan	  Lewitas	  och	  Jan	  Karlsson	  redogjorde	  för	  årets	  SKISM/DM.	  
Mästerskapet	  för	  de	  yngre	  åldersklasserna	  avgjordes	  på	  Ljungbyheds	  GK	  med	  
62	  startande	  och	  de	  äldre	  åldersklasserna	  samlade	  49	  deltagare	  på	  Vellinge	  GK.

Klassegrare	  blev	  följande.	  

H35:	  Björn	  Gustavsson,	  Allerum	  GK	  eNer	  särspel

H45:	  Stefan	  Strand,	  Ljunghusens	  GK

H55:	  Jack	  Jeppesen,	  Vasatorps	  GK

H65:	  Anders	  Larsson,	  Allerum	  GK

H70:	  John	  Åke	  Hylén,	  Malmö-‐Burlöv	  GK	  	  	  	  	  

H75:	  Ralph	  Gyse,	  Flommens	  GK

Sammanfa&ningsvis	  kan	  sägas	  a&	  såväl	  herrkommi&én,	  kontaktmännen	  som	  
lagledarna	  bör	  intensifiera	  informa>onen	  om	  tävlingen,	  med	  syNe	  a&	  öka	  
deltagareantalet.	  Förslag	  framlades	  a&	  ändra	  namnet	  på	  tävlingen	  >ll	  bara	  DM,	  
vilket	  herrkommi&én	  tar	  med	  sig	  för	  a&	  förankra	  hos	  styrelsen	  för	  SkGF.

Stefan	  Lewitas	  redogjorde	  för	  SkGF:s	  nya	  webbplats	  och	  bland	  annat	  
framkom	  önskemål	  om	  sökfunk>on	  på	  webbplatsen.	  I	  övrigt	  u&rycktes	  
generellt	  a&	  nya	  webbplatsen	  innebar	  e&	  lyN	  och	  a&	  lägga	  alla	  resultat	  under	  
egen	  meny	  ansågs	  mycket	  posi>vt.



Inkomna	  frågor	  och	  förslag	  från	  klubbarna.	  
De	  flesta	  inkomna	  frågorna	  är	  redan	  behandlade	  och	  fastställda	  i	  
Tävlingsbestämmelserna:

-‐ Det	  är	  helt	  upp	  >ll	  klubben	  a&	  bestämma	  policyn,	  när	  det	  gäller	  a&	  >llåta	  
spelare	  a&	  delta	  i	  en	  yngre	  åldersklass	  än	  den	  han	  rä&eligen	  >llhör.	  

-‐ Om	  en	  spelare	  måste	  stå	  över	  en	  omgång	  för	  a&	  få	  delta	  i	  lag	  2,	  gäller	  
nästkommande	  speldag	  och	  inte	  nästkommande	  omgång.	  

-‐ Fly&a	  fram	  starmden	  en	  halv	  >mme	  i	  H65,	  H70	  och	  H75.	  (Reglerna	  
*llåter	  en	  halv	  *mmes	  förskjutning	  av	  starUden,	  framåt	  eller	  bakåt,	  
utan	  a0	  berörda	  klubbars	  godkännande	  behöver	  inhämtas).

-‐ H70	  spelar	  från	  blå	  tee	  eller	  motsvarande	  numerisk	  tee.	  Frågan	  har	  
redan	  hänförts	  *ll	  SkGF:s	  styrelse	  och	  avslagits	  där.	  (Anm.:	  Många	  
klubbar	  har	  anammat	  mo&ot	  ”Forward	  tee”	  och	  jämför	  sina	  numeriska	  
tees	  med	  andra	  färger	  än	  >digare.	  Många	  blå	  tees	  är	  således	  nu	  gul	  tee.)

-‐ Tillägg	  i	  instruk>onerna	  för	  hur	  arrangörsklubb	  hanterar	  starcältet	  vid	  
regn	  så	  a&	  e&	  lag	  som	  startar	  på	  förmiddagen	  inte	  behöver	  vända	  hem	  
eNer	  9	  håls	  spel	  utan	  a&	  invänta	  >llräckligt	  länge	  för	  ev.	  uppehåll	  av	  
regn.	  Tävlingshandboken	  reglerar	  förfarandet	  vid	  åska.	  Regn	  är	  i	  och	  för	  
sig	  inte	  en	  orsak	  för	  a0	  avbryta	  tävling,	  så	  länge	  delar	  av	  banan	  inte	  
står	  under	  va0en.	  

-‐ 	  A&	  slopa	  Hcp	  gränserna	  är	  vi	  i	  Ljungbyhed	  GK	  posi>va	  >ll.	  Frågan	  har	  
redan	  hänförts	  *ll	  SkGF:s	  styrelse	  och	  avslagits	  där.	  	  

Inlägg	  om	  starUder.
-‐ Senarelägg	  starmden	  i	  H35,	  H45	  och	  H55	  i	  spelomgång	  2-‐4	  ca	  1	  >mme	  eller	  

mer.	  
-‐ Kävlinge	  GK	  anordnar	  gärna	  2	  seriespel	  samma	  dag	  men	  skjuter	  då	  

morgon>den	  från	  9:30	  >ll	  11:30.	  
-‐ Klubbar	  som	  har	  3	  hemmamatcher	  samma	  dag,	  med	  2	  förmiddagsmatcher	  

och	  en	  eNermiddagsmatch,	  bör	  kunna	  starta	  dessa	  eNer	  varandra,	  t.ex.	  
09:00,	  11:15	  och	  13:30.
Utkast	  för	  eventuella	  förändringar	  i	  bestämmelserna	  framläggs	  vid	  
Vårkonferensen.	  Under	  ovan	  angivna	  förhållanden	  bör	  berörda	  klubbar	  se	  
posi*vt	  på	  önskemål	  från	  arrangerande	  klubb,	  när	  det	  gäller	  förskjutning	  
av	  starUden.	  

Andra	  frågor	  där	  det	  är	  klubbarna	  som	  helt	  bestämmer	  vad	  som	  gäller.	  



-‐ Det	  är	  önskvärt	  a&	  Skånes	  golfförbund	  rekommenderar	  alla	  i	  seriespelet	  
deltagande	  klubbar	  a&	  >llämpa	  en	  enhetlig	  och	  nedsa&	  taxa	  om	  
förslagsvis	  kr	  100:-‐	  /spelare	  vid	  seriespel.
Rekommenda>onen	  kan	  givetvis	  framställas,	  men	  det	  är	  den	  enskilda	  
klubben	  som	  bestämmer.	  

Förslag	  angående	  tävlingspriser.	  	  
-‐ ENersom	  det	  är	  e&	  bru&ospel	  bör	  vi	  överväga	  a&	  slopa	  ne&opriserna	  och	  

endast	  ha	  5-‐6	  bru&opriser.
-‐ Prissumman	  per	  speldag	  bör	  höjas.
-‐ Prisbordet	  och	  hur	  det	  fördelas	  bör	  vara	  enligt	  tävlingsbestämmelserna	  

och	  hanteras	  lika	  av	  alla.	  
-‐ Mötet	  enades	  om	  a0	  minimisumman	  för	  individuella	  priserna	  bör	  höjas	  

*ll	  150	  kronor	  och	  a0	  alla	  6	  priserna	  bör	  vara	  av	  ungefär	  samma	  värde.	  	  

Övrigt.	  
-‐ Beslöts	  a&	  utreda	  möjligheterna	  för	  a&	  göra	  anmälan	  >ll	  seriespelet	  

direkt	  i	  GIT.	  
-‐ Beslöts	  a&	  förlägga	  Vårkonferensen	  2014-‐04-‐24	  >ll	  Assartorps	  GK.
-‐ Beslöts	  a&	  förlägga	  Höstkonferensen	  2014-‐10-‐09	  >ll	  Landskrona	  GK.
-‐ Beslöts	  a&	  förlägga	  SKISM/DM	  för	  de	  yngre	  åldersklasserna	  2014-‐09-‐27	  

>ll	  Bjäre	  GK.
-‐ Beslöts	  a&	  förlägga	  SKISM/DM	  för	  de	  äldre	  årsklasserna	  2014-‐09-‐25	  >ll	  

Bedinge	  GK.	  	  	  	  

Per	  Linderberth	  avslutade	  konferensen	  med	  a&	  tacka	  deltagarna	  för	  en	  

bra	  konferens	  och	  e&	  trevligt	  år	  med	  seriegolfen.	  	  

Vid	  tangentbordet.

Jan	  Karlsson

Sekreterare.	  



Närvarolista
Klubb Namn Klubb Namn
Allerum GK Leif Myhr Skyrups GK Karl-Eric Claesson

Araslöv GK Kent Martinsson Sofiedals GK Bo Holm

Assartorps GK Gert Nilsson Svalövs GK Ralph Blomqvist

Barsebäck GCC Roger Nyberg Söderslätts GK Roland Olsson

Bedinge GK Mats Jeppsson Söderåsens GK Pentti Lundberg

Bjäre GK Christer Lindberg Sönnertorps GK Anders Nilsson

Bosjökloster GK Sven Jerre Tegelberga GK Freddie Lienau

Båstad GK Stig-Bertil Svensson Tomelilla GK Tommie Håkansson

Degeberga-
Widtsköfle GK

Mats Carlsson Tomelilla GK Kenth Bergström

Eslövs GK Kjell Stigenhag Torekovs GK Jan Jogestrand

Falsterbo GK Carl-Hugo Ljungberg Trelleborgs GK Leif Lundgren

Flommens GK Göran Kastensson Vellinge GK Ulf Lindström

Hesslegårdens GK Roland Björkqvist Wittsjö GK Christer Nilsson

Höganäs GK Hans Andersson Woodlands GK Paul Andersson  

Kristianstad GK Rolf Epperlin Ystad GK Göran Skybäck

Kvarnby GK Leif-Göran Persson Åkagårdens GK Kjell Bergenudd

Kävlinge GK Eje Hultén Äppelgårdens GK Nils Stensson

Landskrona GK Sven Bergkvist Örestads GK Göran Heimgård

Landskrona GK Göran Magnuson Öresunds GK Sven Gestrén

Ljungbyheds GK Karl-Olof Lööw Österlens GK Magnus Lundgren

Ljunghusens GK Cleas Dahlström Östra Göinge GK Bengt Svensson

Lunds Ak. GK Lars Wingman

Malmö Burlöv GK Carl-Eric Rönnemyr

Perstorps GK Nils-Arne Andersson

Romeleåsens GK Stellan Ragnar SkGF Herrkommitté

Rya GK Rolf Clareus Per Linderberth Kristianstads GK

Rönnebäcks GK Bengt Åkerum Jan Karlsson Vasatorps GK

S:t Arild GK Bertil Westerdahl Tomas Hjärne Kristianstads GK

S:t Ibbs GK Sven Malmgren Stefan Lewitas Landskrona GK


