
 

Protokoll fört vid vårkonferensen 
för kontaktmännen den 24 april 2014       

                    på Assartorps GK. 
 
 
Närvarande: Se bifogad närvarolista. 
 
Efter förmiddagens golfspel på den välskötta banan och traditionsenlig god 
ärtsoppa med pannkakor, sylt och grädde, hälsade Per Linderberth alla 
deltagarna välkomna till Vårkonferensen.  
 
Stellan Ragnar presenterade Assartorps GK, som i år firar 25-års jubileum. 
Stellan är sedan 11 år tillbaka klubbchef på Romeleåsens GK och sedan ett 
år tillbaka uthyrs Stellan på timbasis för att utföra samma tjänst på Assartorps 
GK. Klubben kämpar med sin ekonomi för att uppnå ett medlemsantal runt 
1000 personer, som fordras för att gå runt ekonomiskt. Man måste förlita sig 
på ideella krafter i viss utsträckning. Det geografiska läget gör att det är svårt 
att få juniorer och icke golfare till verksamheten. De gäster som kommer är i 
regel mycket nöjda med kvalitén på banan och prisnivån. Medlemsavgiften 
för heldagsmedlem är SEK 5400:- och Greenfeemedlemsskap erbjuds för 
SEK 950:-.   
 
Jan Karlsson informerade om seriespelet. I år är 392 lag anmälda till 
seriespelet. Rekord för 5:e året i rad. Lagen är fördelade på 6 
ålderskategorier och 66 serier. Den största ålderskategorin är H65 med 88 
lag, fördelade på 15 serier. Den senaste versionen av seriespelet är 1.3 och 
är daterad 2014-03-13. Det är denna version som gäller.  
 
Per Linderberth informerade om förändringarna i Tävlingsbestämmelserna. 
De stora ändringarna är att handicapgränserna för deltagande i seriespelet 
har tagits bort och att H70 spelar från blå tee. Det föreligger en viss differens 
mellan Tävlingshandboken, som endast talar om färg-tees och att de flesta 
banor nu slopas med numeriska tees. Det förekommer också att banor 
saknar motsvarighet till blå tee. I dessa fall är det upp till Tävlingsledaren att 
bestämma val av tee. Vid ett sådant val bör väderförhållanden tas i 
beaktande. Viktigt är att den tee som väljs är slopeberäknad.  
Det påpekades att Höstmötet hade antagit ny formulering, när det gäller de 
individuella priserna. ”Mötet enades om att minisumman för de 
individuella priserna bör höjas till 150:- kronor och att alla 6 priserna 



  

 

bör vara av ungefär samma värde.” Per ändrar formuleringen i 
bestämmelserna i enlighet med det beslut som togs på Höstkonferensen.  
Tävlingsbestämmelserna och Handledningar finns nu åter på 
www.skanesgolfforbund.com. 
Stefan Lewitas informerade om Skånes Golfförbunds nya hemsida och hur 
man klickar sig fram på sidorna för att hitta serietabeller, resultatmallar, 
lottningsmallar. etc. Det är viktigt att Kontaktmännen informerar Lagledare, 
som i sin tur informerar deltagarna i laget om hur hemsidan fungerar. 
 
Tomas Hjärne gick igenom Kontaktmännens uppdrag och resultatrapportens 
uppbyggnad och ifyllande. Det gäller för Kontaktmännen att informera sina 
Tävlingsledare om hur man fyller i resultatrapporten. Felaktiga 
resultatrapporter kommer att skickas tillbaka till kontaktmännen för vidare 
handläggning.  
 
Jan Karlsson informerade om SKISM, Skånskt Individuellt Senior 
Mästerskap. Framställd begäran om ändring av namnet på denna tävling har 
stött på hinder, eftersom det är en tävling sanktionerad av SGF. På 
förekommen anledning upprepas att SKISM för de yngre åldersklasserna, 
H35, H45 och H55 spelas på Bjäre GK den 27 september och de äldre 
herrarna i H65, H70 och H75 spelar på Bedinge GK den 25 september. Från 
och med i år kommer en lagtävling att ingå på varje spelplats. Lagtävlingen 
består av det sammanlagda bruttoresultatet av klubbens bäst placerade 
spelare i varje åldersklass. Kontaktmännen uppmanas att pusha för SKISM 
och att den egna klubben blir representerad i varje ålderskategori på 
respektive spelplats och därmed kunna delta i lagtävlingen.  
 
Jan Karlsson redogjorde för inkomna frågor.  

- Ystads GK har inkommit med en önskan att vi undersöker intresset för 
en H80 klass. I Ystad har man 31 man som är över 80 år och har 
handicap under 30. Endast få av dem får plats i H75-lagen, men det är 
många fler som vill spela seriespel. Man framhåller speciellt att en H80-
klass skulle innebära fin PR för golfen som friskvård. Förslaget 
diskuterades och mötet syntes positivt inställt till förslaget. Det beslöts 
att Kontaktmännen gör förfrågan hos sina klubbar om intresset för en 
H80-klass. Svar infordras senast den 1 juni. 

- Söderåsens GK önskar en förändring angående läkarintyg för 
användandet av golfbil. Man vill att kravet på läkarintyg slopas för H70 
och H75. Förslaget avvisades eftersom vi inte kan sätta oss över 
Tävlingshandboken. 



 

- Ystads GK har gjort förfrågan angående startförbud före seriespel. 
Klubbarna bestämmer ensidigt, men Herrkommittén rekommenderar en 
halv timmes startförbud före seriespelstävling. 

 
Så var det dags för prisutdelning av dagens golftävling. Den kalla vinden 
gjorde spelet svårt och CBA blev -2. Herrkommittén höll sin vanliga 
statistik med 2 pristagare. Det hjälper tydligen att spela in inför viktiga 
tävlingar!  
A-klassen vanns av kommitténs ordförande Per Linderberth, Kristianstads 
GK och B-klassen av Christer Nilsson, Wittsjö GK, Övriga pristagare blev i 
nämnd ordning: A-klassen Göran Magnusson, Landskrona GK, Jan 
Karlsson, Vasatorps GK, Stellan Ragnar, Romeleåsens GK. B-klassen Bo 
Holm, Malmö City GK, Bertil Westerdahl, S:t Arilds GK, Sven Malmgren, 
S:t Ibbs GK. Alla dessa pristagare kan avnjuta korv av skilda slag den 
närmaste tiden, medan Nils Stensson Äppelgårdens GK och Roger 
Nyberg, Barsebäck G&CC fick greenfee voucher för att lära känna banan 
bättre till nästa gång. 
   
Tomas Hjärne hade tidigare framhållit vikten av att resultatrapporter 
skickas till rätt e-postadress. Flera resultatrapporter har skickats till en 
äldre namne med Th i stavningen. Med anledning här av berättade Stig-
Bertil Svensson, Båstads GK en historia om hur illa det kan gå, när man 
missar en bokstav i en e-postadress. Denna historia väckte många glada 
skratt och blev en fin avslutning på en konferens i positiv och glättig anda, 
vilket också påtalades av Per Linderberth, när han tackade deltagarna för 
dagens konferens. 
 
Vi ses på Höstkonferensen i Landskrona den 9 oktober. 
 
Vid tangentbordet. 
Jan Karlsson 
Sekreterare 
 
     

 
 
      
 
 



  

 

 
Bilaga 1. Närvarolista 

Klubb	   Namn	   Klubb	   Namn	  
Araslövs	  GK	   Kent	  Martinsson	   S:t	  Ibb	  GK	   Sven	  Malmgren	  
Assartorps	  GK	   Jurgis	  Porutis	   Skyrups	  GK	   Karl-‐Eric	  Claesson	  
Barsebäck	  GCC	   Roger	  Nyberg	   Svalövs	  GK	   Ralph	  Blomqvist	  
Bosjökloster	  GK	   Sven	  Jerre	   Söderslätt	  GK	   Roland	  Olsson	  
Bjäre	  GK	   Christer	  Lindberg	   Söderåsens	  GK	   Pentti	  Lundberg	  
Båstad	  GK	   Stig-‐Bertil	  Svensson	   Sönnertorps	  GK	   Tomas	  Tedvik	  
Eslöv	  GK	   Kjell	  Stigenhag	   Tomelilla	  GK	   Kenth	  Bergström	  
Falsterbo	  GK	   Carl	  Ljungberg	   Torekov	  GK	   Jan	  Jogestrand	  
Falsterbo	  GK	   Robert	  Gärtner	   Vellinge	  GK	   Ulf	  Lindström	  
Flommens	  GK	   Göran	  Kastensson	   Wittsjö	  GK	   Christer	  Nilsson	  
Hässlegårdens	  GK	   Thomas	  Levin	   Woodlands	  GK	   Paul	  Andersson	  
Höganäs	  GK	   Lars-‐Olof	  Werme	   Värpinge	  GK	   Ulf	  Berg	  
Kristianstad	  GK	   Rolf	  Epperlin	   Ystad	  GK	   Göran	  Skybäck	  
Kävlinge	  GK	   Eje	  Hultén	   Åkagårdens	  GK	   Kjell	  Bergenudd	  
Landskrona	  GK	   Göran	  Magnuson	   Ängelholms	  GK	   Lars	  Brandt	  
Ljungbyheds	  GK	   Karl-‐Olof	  Lööw	   Äppelgårdens	  GK	   Nils	  Stenson	  
Ljunghusen	  GK	   Claes	  Dahlström	   Örestad	  GK	   Göran	  Heimgård	  
Lydinge	  Golfresort	   Kent	  Ekman	   Österlens	  GK	   Magnus	  Lundgren	  
Malmö	  City	  GK	   Leif-‐Göran	  Persson	   Östra	  Göinge	  GK	   Bengt	  Svensson	  
Malmö	  City	  GK	   Bo	  Holm	   	  	   	  	  

MalmöBurlöv	  GK	   Christer	  Lovén	   Från	  Herrkommittén	  
Romeleåsen	  GK	   Stellan	  Ragnar	   Kristianstad	  GK	   Per	  Linderberth	  
Rya	  GK	   Rolf	  B	  Claréus	   Vasatorp	  GK	   Jan	  Karlsson	  
Rönnebäck	  GK	   Tomas	  Swenson	   Landskrona	  GK	   Stefan	  Lewitas	  
Rönnebäck	  GK	   Bo	  Svahn	   Kristianstad	  GK	   Tomas	  Hjärne	  
S:t	  Arild	  GK	   Bertil	  Westerdahl	   	  	   	  	  


