
 

Protokoll från kontaktmannakonferensen 
den 9 oktober på Landskrona GK 

 
Närvarande:	  Se	  bifogad	  närvarolista.	  	  
	  
Dagen	  började	  traditionsenligt	  med	  kaffe	  och	  fralla,	  golfspel,	  ärtsoppa	  och	  pannkakor	  innan	  det	  var	  dags	  
för	  Per	  Linderberth	  att	  hälsa	  deltagarna	  välkomna	  till	  konferensen.	  	  

Information	  om	  Landskrona	  GK:	  Sven	  Bergkvist	  
Klubben	  bildades	  1960	  och	  man	  uppförde	  då	  landets	  första	  kommunala	  golfbana.	  Erikstorps	  Kungsgård,	  med	  
anor	  från	  medeltiden,	  blev	  och	  är	  fortfarande	  centrum	  för	  klubben.	  	  	  	  	  
	  
Landskrona	  GK	  har	  i	  dag	  2	  högklassiga	  banor	  med	  fascinerande	  utsikt	  över	  sundet	  och	  Ven.	  Erikstorpsbanan,	  
ritad	  av	  Thure	  Bruce	  1962	  fick	  nya	  greenområden	  2008,	  ritade	  av	  Peter	  Chamberlain	  och	  Karl	  Oscar	  Seth.	  Om	  
dessa	  greener	  tycker	  inte	  Sven.	  Hildesborgsbanan,	  ritad	  av	  Åke	  Persson,	  invigdes	  1987.	  År	  2011	  togs	  
utbyggnaden	  av	  banan	  från	  par	  64	  till	  par	  70	  i	  bruk.	  Utbyggnaden	  ritades	  av	  Peter	  Chamberlain	  och	  Karl	  
Oscar	  Seth.	  Om	  denna	  bana	  tycker	  Sven.	  	  
	  
Mark	  och	  byggnader	  ägs	  av	  Landskrona	  kommun.	  Klubbens	  personal	  svarar	  för	  skötseln	  och	  hjälper	  även	  till	  
med	  skötseln	  av	  den	  närliggande	  stugbyn,	  Borstahusens	  semesterby	  med	  68	  stugor,	  liksom	  med	  vissa	  
fotbollsplaner	  i	  staden.	  
	  
Medlemsavgiften	  är	  4200	  kronor	  för	  fulltidsmedlem.	  Förutom	  spel	  på	  2	  banor	  och	  tillgång	  till	  klubbens	  
faciliteter,	  bl.a.	  en	  inomhushall,	  har	  man	  reducerad	  greenfee	  på	  Sydpolens	  52	  klubbar	  och	  halv	  greenfee	  på	  
Helsingörs	  GK	  och	  5	  närliggande	  klubbar,	  varav	  4	  inte	  är	  med	  i	  Sydpolen.	  	  Vill	  man	  ha	  tillgång	  till	  klubbens	  
egna	  gym	  ett	  helt	  år,	  betalar	  medlem	  600	  kronor	  för	  detta.	  	  
	  
Sven	  berättade	  vidare	  om	  aktiviteterna	  i	  klubbens	  seniorkommitté,	  där	  han	  varit	  ordförande	  i	  många	  år.	  
Herrtävlingarna	  på	  tisdagarna	  samlar	  regelmässigt	  70	  deltagare.	  Totalt	  är	  det	  närmare	  130	  personer	  som	  vid	  
något	  tillfälle	  är	  med	  i	  tisdagsaktiviteterna.	  Vidare	  arrangerar	  man	  utflykter	  till	  Helsingörs	  GK	  och	  ”ut	  i	  det	  
blå”.	  	  	  

Prisutdelning	  för	  seriespelet	  2014	  
Seriesegrarna	  i	  division	  1	  erhöll	  en	  lagplakett,	  snyggt	  monterad	  på	  en	  träplatta,	  och	  6	  individuella	  plaketter.	  
Följande	  klubbar	  tilldelades	  dessa	  priser:	  
H35:	  Araslövs	  GK	  
H45:	  Rya	  GK	  
H55:	  Ljunghusens	  GK	  

H65:	  Kristianstad	  GK	  	  
H70:	  Kristianstad	  GK	  
H75:	  Bosjökloster	  GK	  

Värdar	  för	  aktiviteter	  under	  2015	  
Kontaktmannakonferens	  Vår,	  2015-‐04-‐23:	  Öresunds	  GK.	  
SKISM	  H35/H45/H55	  2015-‐10-‐03:	  Preliminärt	  PGA	  of	  Sweden	  National.	  	  
SKISM	  H65/H70/H75	  2015-‐10-‐01:	  Öresunds	  GK.	  	  
Kontaktmannakonferens	  Höst,	  2015-‐10-‐08	  eller	  2015-‐10-‐15:	  Bokskogens	  GK.	  	  



  

 

Erfarenheter	  från	  seriespelet	  2014	  
Statistik.	  392	  lag	  var	  anmälda,	  vilket	  åter	  igen	  är	  rekord.	  6	  lag,	  4	  lag	  i	  H35	  och	  2	  lag	  i	  H45,	  uteblev	  helt	  eller	  
ställde	  inte	  upp	  med	  fullt	  lag	  (dvs.	  med	  otillräckligt	  antal	  för	  att	  få	  räkna	  ett	  lagresultat),	  2	  eller	  fler	  gånger.	  
Dessa	  lag	  får	  enligt	  bestämmelserna	  inte	  delta	  i	  nästa	  års	  serier.	  18	  lag	  har	  uteblivit	  helt	  eller	  inte	  ställt	  upp	  
med	  fullt	  lag	  vid	  ett	  tillfälle.	  Att	  endast	  3	  resultat	  räknas	  i	  H35	  har	  inneburit	  en	  förbättring,	  när	  det	  gäller	  
representation	  med	  tillräckligt	  antal	  spelare	  för	  att	  få	  räkna	  ett	  lagresultat.	  Särskilt	  märkbart	  var	  detta	  under	  
år	  2013,	  som	  var	  första	  året	  efter	  införandet	  av	  att	  3	  spelare	  räknas	  i	  H35.	  Då	  var	  det	  endast	  ett	  lag	  som	  
uteblev	  mer	  än	  en	  gång	  i	  denna	  åldersklass.	  Det	  är	  en	  klar	  varningssignal	  att	  denna	  siffra	  i	  år	  ökat	  till	  4	  lag,	  
dvs.	  10	  %	  av	  antalet	  anmälda	  lag.	  Det	  är	  långt	  ifrån	  acceptabelt,	  det	  som	  hände	  i	  3:e	  omgången	  i	  H35	  div.	  1.	  
Här	  deltog	  16	  man,	  varav	  6	  från	  hemmaklubben,	  av	  totalt	  36.	  I	  övriga	  åldersklasser	  har	  representationen	  
varit	  god	  och	  några	  serier	  har	  genomförts	  med	  fullt	  startfält	  i	  alla	  omgångarna.	  	  
	  
Kontaktmännen.	  Inför	  den	  här	  säsongen	  lades	  vikt	  vid	  att	  utbilda	  och	  informera	  kontaktmännen	  avseende	  
framför	  allt	  hanteringen	  av	  resultatrapporten.	  En	  klar	  förbättring	  har	  märkts	  härvidlag.	  Fortfarande	  har	  
emellertid	  en	  del	  rapporter	  hamnat	  i	  Stockholmstrakten,	  beroende	  på	  att	  den	  rätta	  adressen	  
tomas.hjarne@telia.com	  ibland	  har	  felaktigt	  försetts	  med	  ett	  extra	  ”h”.	  
Det	  framhölls	  att	  mallarna	  ställde	  till	  problem	  till	  en	  början.	  Stefan	  Lewitas	  förklarade	  att	  resultatmallarna	  
inte	  fungerade	  tillfredsställande	  under	  en	  kort	  period	  var	  att	  den	  ”molntjänst”	  vi	  använder	  (Dropbox)	  
ändrade	  sitt	  upplägg	  på	  ett	  sätt	  som	  krävde	  ändringar	  även	  för	  oss.	  Felet	  var	  snabbt	  övergående	  och	  
mallarna	  har	  fungerat	  bra	  efter	  detta.	  Stefan	  kommer	  att	  omarbeta	  alla	  mallarna	  som	  används	  för	  
seriespelet,	  vilket	  kommer	  att	  vara	  klart	  till	  seriespelet	  startar	  igen.	  	  	  	  
	  
H70:s	  spel	  från	  blå	  tee	  har	  väckt	  en	  viss	  undran	  på	  vissa	  håll,	  inte	  minst	  pga.	  det	  alltmer	  förekommande	  
numeriska	  tee-‐systemet.	  Det	  är	  inte	  alltid	  som	  klubbarna	  utmärker	  vilken	  som	  siffran	  motsvarar	  enligt	  
Tävlingshandbokens	  färgsystem.	  Saknas	  blå	  tee	  eller	  anvisning	  om	  vilken	  tee	  som	  skall	  räknas	  som	  blå,	  gäller	  
att	  sunt	  förnuft	  får	  råda.	  Tävlingsledaren	  avgör	  om	  röd	  eller	  gul	  tee	  skall	  användas.	  	  
Slopandet	  av	  hcp-‐gränserna.	  Herrkommittén	  mottog	  en	  del	  klagomål	  i	  början	  av	  säsongen.	  På	  vissa	  håll	  tog	  
spelet	  på	  banan	  alltför	  lång	  tid	  beroende	  på	  alltför	  höga	  scorer.	  Det	  finns	  ett	  30-‐tal	  scorer	  med	  120	  slag	  eller	  
mer	  i	  resultatrapporterna.	  Efterhand	  som	  säsongen	  fortskridit	  har	  de	  höga	  scorerna	  blivit	  färre	  och	  färre.	  
Lagledarna	  uppmanas	  att	  vid	  uttagning	  av	  laget	  beakta	  problemet	  med	  alltför	  utdragna	  rondtider.	  Och	  för	  all	  
del,	  det	  finns	  andra	  faktorer	  än	  höga	  scorer,	  som	  gör	  rondtiderna	  längre.	  	  

SKISM/SkLM	  för	  herrar	  2014	  
Åldersklasserna	  H35/45/55/65/70/75	  avgjordes	  i	  tuffa	  förhållanden	  på	  två	  banor	  med	  nära	  anknytning	  till	  
havet.	  Varje	  åldersklass	  lockade	  i	  genomsnitt	  20	  deltagare.	  Taket	  är	  satt	  till	  30	  deltagare	  per	  åldersklass.	  
Herrkommittén	  har	  gjort	  en	  hel	  del	  för	  att	  deltagareantalet	  skulle	  nå	  taket.	  Alla	  kontaktmän	  och	  klubbar	  har	  
blivit	  tillsända	  affischer	  och	  deltagarna	  vid	  höstens	  seriegolf	  har	  fått	  en	  ”reklamlapp”	  som	  påminnelse.	  
Prisbordet	  är	  digert	  och	  i	  varje	  klass	  utdelas	  ett	  nettopris.	  På	  konferensen	  föreslogs	  att	  antalet	  nettopriser	  
skulle	  ökas,	  för	  att	  stimulera	  intresset	  för	  de	  som	  har	  lite	  högre	  handicap.	  Herrkommittén	  motsätter	  sig	  
detta,	  eftersom	  det	  är	  ett	  mästerskap.	  	  	  
Det	  var	  få	  lag	  som	  tävlade	  i	  den	  nyinstiftade	  lagtävlingen.	  Herrkommittén	  kommer	  sannolikt	  att	  slopa	  denna	  
del	  av	  tävlingen	  till	  nästa	  år.	  	  
Herrkommittén	  riktar	  ett	  stort	  tack	  till	  Bedinge	  GK	  och	  Bjäre	  GK	  för	  utmärkt	  service,	  tuffa	  utmaningar	  och	  bra	  
banor.	  
Vi	  gratulerar	  vinnarna	  i	  respektive	  klass:	  	  
H35:	  Daniel	  Jonsson,	  Wittsjö	  GK,	  78	  slag	  
H45:	  Conny	  Hertzberg,	  Örestads	  GK,	  76	  slag	  
H55:	  Leif	  Lindman,	  Malmö	  City	  GK,	  78	  slag	  
H65:	  Uno	  Andersson,	  Skyrups	  GK,	  78	  slag	  

H70:	  Sture	  Sandgren,	  Kristianstads	  GK,	  82	  slag	  
H75:	  Lars	  Franzén,	  Landskrona	  GK,	  74	  slag	  
Lag	  H35/45/55:	  Lunds	  Akademiska	  GK	  
Lag	  H65/70/75:	  Landskrona	  GK	  

	  



 

Tävlingsbestämmelser:	  Behandling	  av	  inkomna	  förslag	  till	  ändringar	  
§	  2	  REPRESENTATION	  1:A	  STYCKET.	  	  
Båstad	  GK	  och	  Ystads	  GK	  har	  framställt	  önskemål	  om	  att	  få	  representera	  med	  3	  lag	  i	  en	  åldersgrupp	  om	  
spelschemat	  så	  tillåter.	  Stig-‐Bertil	  Svensson,	  kontaktman	  för	  Båstads	  GK,	  utvecklar	  framställningen	  på	  
följande	  sätt:	  ”Frågan	  om	  huruvida	  vi	  skall	  få	  ha	  med	  ett	  tredjelag	  tycker	  jag	  mer	  beror	  på	  om	  seriespelet	  tar	  
för	  stort	  utrymme	  på	  vår	  klubb,	  men	  eftersom	  vi	  har	  två	  banor	  och	  seriespelet	  sker	  på	  vår	  och	  höst	  är	  ju	  
detta	  inget	  problem	  för	  oss.	  Dessutom	  har	  vi	  samordnat	  hemmamatcherna	  så	  att	  samtliga	  elva	  lags	  
hemmamatcher	  avgörs	  på	  fyra	  speldagar”	  	  
Herrkommittén	  är	  positiv	  till	  det	  inkomna	  förslaget,	  men	  SkGF:s	  styrelse	  har	  klargjort	  att	  klubbarna	  inte	  får	  
representera	  med	  mer	  än	  två	  lag	  i	  varje	  åldersgrupp.	  	  	  
Herrkommittén	  anser	  att	  den	  enda	  möjligheten	  till	  ändring	  är	  att	  frågan	  tas	  upp	  på	  SkGF:s	  
Årsmöte/Ordförandekonferens	  och	  medlemsklubbarna	  röstar	  för	  förslaget.	  	  
	  
§	  2	  REPRESENTATION	  5:E	  STYCKET.	  	  
Kristianstad	  GK	  vill	  ha	  ett	  mildare	  straff	  för	  ”lag	  som	  uteblir	  eller	  ställer	  upp	  med	  färre	  spelare	  än	  vad	  som	  
fastställts	  som	  minimum	  för	  ålderskategorin”.	  Herrkommitténs	  uppfattning	  är	  att	  risk	  för	  utarmning	  av	  
seriesystemets	  sista	  omgångar	  föreligger,	  om	  straffverkan	  för	  att	  missköta	  sig	  försvinner.	  Förslagsställaren	  
fick	  heller	  inga	  bifall	  från	  det	  sittande	  audiotoriet.	  	  
	  
§	  2.	  TILLÄGG	  FÖR	  2015.	  
Bestämdes	  att	  tillåta	  start	  med	  lag	  även	  om	  laget	  inte	  uppfyller	  minimiantalet	  spelare	  för	  att	  kunna	  uppnå	  ett	  
lagresultat.	  	  	  	  
	  
§	  3.6	  2:A	  STYCKET.	  STARTTIDER.	  	  
Från	  Barsebäck	  GCC	  har	  inkommit	  följande	  förslag.	  ”H35/45	  har	  svårigheter	  att	  få	  ihop	  fulla	  lag	  p.g.a.	  av	  
starttiden	  13:30!	  Förslag,	  starttiden	  senareläggs	  till	  14:30/15:00	  under	  maj-‐aug”.	  
Herrkommitténs	  svar:	  Arrangerande	  klubb	  äger,	  enligt	  gällande	  bestämmelser,	  rätt	  att	  flytta	  starttiden	  en	  
halv	  timme	  framåt	  eller	  bakåt.	  Vill	  man	  ändra	  starttiderna	  mera,	  får	  det	  ske	  om	  samtliga	  lag	  i	  serien	  är	  
överens.	  	  
Med	  motiveringen	  att	  antalet	  förmiddagsomgångar	  är	  i	  klar	  majoritet	  föreslår	  Herrkommittén	  ett	  tillägg	  till	  
ovan	  nämnda	  stycke.	  Tillägget	  innebär	  att	  klubbar	  skall	  kunna	  förlägga	  två	  förmiddagsstarter	  efter	  varandra	  
utan	  att	  införskaffa	  inblandade	  klubbars	  godkännande.	  Härigenom	  underlättar	  det	  för	  klubbarna	  att	  
komprimera	  spelprogrammen	  för	  seriegolfen,	  särskilt	  för	  de	  klubbar,	  där	  det	  är	  svårigheter	  att	  starta	  
samtidigt	  på	  hål	  1	  och	  10.	  	  
	  
§	  5.1	  PRISER	  TILL	  SERIESEGRANDE	  LAG.	  
Araslövs	  GK	  vill	  att	  priser	  till	  seriesegrande	  lag	  förstärks.	  Som	  det	  är	  nu	  erhåller	  seriesegrande	  lag	  i	  de	  första	  
divisionerna	  plaketter,	  ett	  lagpris	  och	  6	  individuella	  priser.	  	  
Herrkommittén	  håller	  med	  om	  att	  värdet	  av	  priserna	  är	  lågt	  i	  förhållande	  till	  startavgifterna,	  men	  anser	  att	  
detta	  är	  en	  budgetfråga	  som	  skall	  behandlas	  och	  beslutas	  av	  SkGF:s	  styrelse.	  Herrkommittén	  skall	  göra	  
Styrelsen	  uppmärksam	  på	  Araslövs	  GK	  begäran.	  	  
	  
§	  6.3	  HEDERSPRISER.	  
Örestads	  GK	  har	  inkommit	  med	  förslag	  om	  sjunkande	  prisnivåer	  för	  de	  individuella	  hederspriserna	  från	  
segrare	  till	  3:e	  placerad.	  Efter	  redogörelse	  för	  bestämmelserna	  i	  denna	  §	  och	  med	  beslut	  om	  att	  
hederspriserna	  skall	  vara	  identiskt	  lika	  och	  till	  ett	  värde	  av	  150	  kronor,	  tog	  förslagsställaren	  tillbaka	  sitt	  
förslag.	  	  
	  
§	  6.3	  TILLÄGG.	  
Bestämdes	  att	  endast	  spelare	  som	  representerar	  lag	  som	  har	  uppnått	  ett	  lagresultat	  får	  motta	  hederspris.	  	  	  	  



  

 

Övriga	  frågor	  
EVENTUELL	  START	  AV	  EN	  NY	  ÅLDERSKATEGORI,	  H80	  
Under	  året	  har	  det	  inkommit	  en	  del	  förslag	  om	  att	  starta	  en	  H80-‐serie.	  Frågan	  har	  varit	  uppe	  i	  Styrelsen	  vid	  
tidigare	  tillfälle	  och	  avslagits.	  Herrkommittés	  förfrågan	  behandlades	  därför	  inte	  av	  Styrelsen.	  Vasatorps	  GK	  
har	  inlämnat	  en	  motion	  till	  Skånes	  Golfförbund.	  Tanken	  bakom	  motionen	  är	  att	  medlemsklubbarna	  skall	  få	  
rösta	  om	  förslaget	  vid	  det	  kommande	  årsmötet.	  	  
	  
Styrelsen	  i	  SkGF	  har	  yrkat	  på	  avslag	  på	  motionen	  med	  motiveringen	  att	  åldersklassen	  inte	  finns	  med	  i	  SGF:s	  
indelning	  av	  tävlingsklasser.	  Att	  SGF	  har	  avslagit	  en	  liknande	  motion	  beror	  enligt	  SGF:s	  ordförande	  Christer	  
Bergfors,	  på	  att	  man	  ansett	  att	  väldigt	  få	  i	  den	  åldern	  skulle	  resa	  över	  hela	  landet	  för	  att	  delta	  i	  SGF:s	  Tour	  för	  
åldersklasser.	  På	  det	  regionala	  planet	  kommer	  saken	  i	  ett	  helt	  annat	  läge	  menar	  Christer	  Bergfors.	  Sen	  kan	  
man	  ju	  tillägga	  att	  H70	  inte	  heller	  är	  någon	  ”SGF-‐klass”.	  Och	  i	  denna	  åldersklass	  har	  vi	  73	  lag	  anmälda	  till	  
nästa	  års	  seriespel.	  	  
	  
Stig-‐Bertil	  Svensson,	  Båstad,	  har	  skrivit	  till	  sin	  klubbordförande	  och	  bett	  henne	  att	  framföra	  talande	  skäl	  för	  
saken.	  Ni	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  det	  startas	  en	  H80	  serie	  bör	  göra	  detsamma.	  Ordförandekonferensen	  är	  
den	  18	  oktober.	  	  	  	  
	  
FÖRÄNDRING	  AV	  FASTSTÄLLT	  SPELDATUM.	  	  
På	  förekommen	  anledning	  påminner	  Herrkommittén	  om	  bestämmelserna	  i	  punkt	  3.2,	  som	  reglerar	  
förhållandet	  när	  en	  klubb	  inte	  kan	  arrangera	  en	  hemmamatch	  på	  fastställt	  datum.	  Det	  är	  viktigt	  att	  klubbarna	  
lägger	  in	  sina	  hemmamatcher	  i	  tävlingsprogrammet	  och	  helst	  i	  GIT,	  så	  fort	  version	  1	  av	  
seriesammansättningen	  presenteras	  på	  SkGF:s	  hemsida.	  Då	  har	  man	  låst	  utrymme	  för	  spelet	  och	  ser	  
omgående	  om	  något	  uppkommer,	  som	  omöjliggör	  arrangemanget.	  Händer	  detta	  skall	  Tomas	  Hjärne	  eller	  Jan	  
Karlsson	  omgående	  kontaktas	  för	  att	  ett	  nytt	  speldatum	  skall	  meddelas.	  	  
	  
STARTFÖRBUD	  FÖRE	  SERIESPEL?	  	  
Vår	  rekommendation	  till	  klubbarna	  är	  en	  halv	  timme.	  	  	  
	  
START	  DAG	  FÖRE	  HELGDAG.	  	  
I	  år	  har	  vi	  haft	  speldag	  före	  helgdag	  vid	  två	  tillfällen,	  dels	  5/6	  dagen	  före	  nationaldagen,	  dels	  dagen	  före	  
midsommarafton.	  Dessutom	  har	  klagomål	  inkommit	  att	  det	  var	  för	  tidig	  speldag	  i	  augusti,	  eftersom	  
semestrarna	  pågår	  in	  i	  augusti.	  	  
För	  att	  kunna	  genomföra	  seriespelet	  med	  3	  omgångar	  på	  våren	  och	  3	  på	  hösten	  för	  6	  olika	  åldersgrupper,	  så	  
måste	  vi	  även	  i	  år	  utnyttja	  dagen	  före	  midsommarafton.	  	  
Vi	  konstaterar	  också	  att	  de	  två	  dagarna	  före	  helgdag,	  som	  vi	  spelade	  i	  år,	  så	  var	  deltagareantalet	  större	  än	  
genomsnittet.	  	  
	  
FRÅGOR	  SOM	  REGLERAS	  AV	  TÄVLINGSHANDBOKEN.	  
Uppkommer	  frågor	  som	  det	  inte	  finns	  svar	  på	  i	  ”våra”	  Bestämmelser,	  gäller	  Regler	  för	  golfspel	  2012	  –	  2015	  
eller	  Tävlingshandboken.	  Några	  exempel	  på	  sådana	  frågor	  som	  inkommit	  till	  Herrkommittén.	  	  
	  
TILLÅTELSE	  AV	  CADDIE	  VID	  SERIESPEL?	  	  
Svar:	  Ja.	  
	  
TIDSFRIST	  FÖR	  ÖVERKLAGAN	  AV	  RESULTAT	  RESP.	  SLUTRESULTAT?	  	  
Se	  Tävlingshandboken.	  Kolla	  med	  Din	  Tävlingskommitté.	  
	  
ALKOHOLPOLICY?	  	  
Absolut	  nej	  under	  golfspel.	  Det	  är	  tillåtet	  att	  dela	  ut	  alkoholhaltiga	  drycker	  i	  pris.	  	  	  



 

Presentation	  av	  preliminär	  seriespelsindelning	  för	  2015	  
Vi	  har	  fått	  ett	  tillskott	  i	  antalet	  klubbar	  till	  nästa	  år	  i	  och	  med	  att	  Björkenäs	  GK	  ställer	  upp	  med	  ett	  lag	  i	  H75.	  
Vi	  hälsar	  klubben	  välkommen	  i	  seriegemenskapen.	  	  
	  
Förutom	  att	  6	  lag	  försvinner,	  tillfälligt	  får	  vi	  hoppas,	  så	  har	  vi	  fått	  säga	  nej	  till	  5	  stycken	  3:e	  lag,	  varav	  4	  hade	  
dispens	  från	  Styrelsen	  förra	  året	  och	  ett	  som	  nyanmälda	  sig	  i	  år.	  Men	  H70-‐klassen	  fortsätter	  att	  öka	  och	  
därför	  håller	  vi	  i	  det	  närmaste	  samma	  antalsnivå	  som	  i	  år.	  390	  lag	  är	  nu	  anmälda.	  	  
	  
Spelprogrammet	  för	  nästa	  år	  är	  i	  det	  närmaste	  klart.	  Målsättning	  är	  att	  tillgodose	  klubbarnas	  önskningar	  om	  
att	  ha	  flera	  serier	  på	  samma	  dag	  och	  därmed	  minska	  den	  totala	  belastningen	  av	  banutrymme.	  Det	  är	  ju	  en	  
klar	  fördel	  om	  man	  kan	  starta	  3	  serier	  efter	  varandra.	  Då	  utnyttjar	  man	  ju	  mellanrummet	  mellan	  
förmiddagsstart	  och	  eftermiddagsstart	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Flera	  klubbar	  som	  sagt	  sig	  kunna	  ta	  2	  serier	  samma	  
dag	  därför	  fått	  förslag	  om	  att	  ta	  3	  serier	  samma	  dag.	  Dessa	  klubbar	  kommer	  att	  bli	  tillfrågade	  om	  
godkännande	  innan	  version	  1	  av	  seriespelsplanen	  läggs	  ut	  på	  hemsidan.	  	  	  

Herrkommittèn	  2015	  
Kent	  Martinsson,	  Araslövs	  GK	  inväljs	  i	  Herrkommittén.	  Kent	  presenterades	  och	  hälsades	  välkommen.	  Kent	  
kommer	  att	  ersätta	  Jan	  Karlsson,	  som	  aviserat	  sin	  avgång	  till	  nästa	  höstkonferens.	  Herrkommittén	  förstärks	  
redan	  nu	  med	  Kent,	  som	  successivt	  övertar	  Jans	  uppgifter.	  

Prisutdelning	  för	  dagens	  golftävling	  
Ett	  häftigt	  regn	  vid	  starten	  överraskade	  de	  flesta.	  Snart	  nog	  stabiliserades	  vädret	  och	  alla	  kom	  i	  mål	  både	  
torra	  och	  varma.	  Herrkommittén	  lade	  denna	  gång	  beslag	  på	  inte	  mindre	  än	  3	  priser	  mot	  traditionsenliga	  2	  
pristagare.	  Det	  var	  bara	  undertecknad	  som	  gick	  lottlös	  av	  kommittéledamöterna.	  För	  vissa	  hjälper	  det	  
tydligen	  att	  spela	  in	  inför	  viktiga	  tävlingar!	  	  
	  
A-‐klassen	  vanns	  av	  hemmaspelaren	  och	  tillika	  kommittéledamot	  Stefan	  Lewitas	  före	  Kent	  Bergström,	  
Tomelilla	  GK	  och	  kommittéledamöterna	  Per	  Linderberth	  och	  Tomas	  Hjärne,	  båda	  från	  Kristianstads	  GK.	  B-‐
klassen	  vanns	  också	  av	  en	  hemmaspelare	  och	  tillika	  dagens	  presentatör	  av	  Landskrona	  Golfklubb,	  Sven	  
Bergkvist.	  Närmast	  Sven	  följde	  Lennart	  Borg,	  Vasatorps	  GK,	  Jan	  Jogestrand,	  Torekovs	  GK	  och	  Kent	  Lundgren,	  
Woodlands.	  Alla	  dessa	  pristagare	  kan	  avnjuta	  korv	  av	  skilda	  slag	  den	  närmaste	  tiden,	  medan	  Roland	  Olsson,	  
Söderslätts	  GK	  och	  Rolf	  Claréus,	  Rya	  GK	  tilldelades	  en	  greenfee	  voucher	  för	  att	  kunna	  lära	  känna	  banan	  
bättre.	  

Avslutning	  
Per	  Linderberth	  avslutade	  konferensen	  med	  att	  tacka	  deltagarna	  för	  ett	  bra	  möte	  i	  positiv	  anda.	  	  
	  
	  
Vid	  tangentbordet:	  
Jan	  Karlsson	  
Sekreterare	  	  



  

 

Närvarolista	  
Nr	   Klubb	   Namn	   Nr	   Klubb	   Namn	  

1	   Abbekås	  KG	   Stig	  Stivius	   32	   Rya	  GK	   Rolf	  Claréus	  
2	   Allerum	  GK	   Leif	  Myhr	   33	   Rönnebäcks	  GK	   Bo	  Svahn	  
3	   Araslöv	  GK	   Kent	  Martinsson	   34	   Rönnebäcks	  GK	   Tomas	  Swenson	  
4	   Assartorp	  GK	   Gert	  Nilsson	   35	   Skyrups	  GK	   Karl-‐Eric	  Claesson	  
5	   Barsebäck	  GK	   Roger	  Nyberg	   36	   S:t	  Arild	  GK	   Hans	  Görtz	  
6	   Bedinge	  GK	   Mats	  Jeppsson	   37	   S:t	  Ibb	  GK	   Sven	  Malmgren	  
7	   Bjäre	  GK	   Christer	  Lindberg	   38	   Svalövs	  GK	   Ralph	  Blomqvist	  
8	   Björkenäs	  GK	   Sven	  Pennsäter	   39	   Söderslätts	  GK	   Roland	  Olsson	  
9	   Bokskogens	  GK	   Fredrik	  Bonde	   40	   Söderåsens	  GK	   Pentti	  Lundberg	  
10	   Bosjökloster	  GK	   Sven	  Jerre	   41	   Sönnertorp	  GK	   Anders	  Nilsson	  
11	   Båstad	  GK	   Jimmy	  Nyström	   42	   Tegelberga	  GK	   Dan	  Jönsson	  
12	   Degeberga/W	  GK	   Björn	  Nilsson	   43	   Tomelilla	  GK	   Kenth	  Bergström	  
13	   Eslövs	  GK	   Kjell	  Stigenhag	   44	   Torekov	  GK	   Jan	  Jogestrand	  
14	   Falsterbo	  GK	  	   Robert	  Gärtner	   45	   Trelleborgs	  GK	   Viggo	  Borg	  
15	   Flommens	  GK	   Göran	  Kastensson	   46	   Vasatorp	  GK	   Lennart	  Borg	  
16	   Helsingborgs	  GK	   Lennart	  Håwi	   47	   Vellinge	  GK	   Ulf	  Lindström	  
17	   Hässlegårdens	  GK	   Thomas	  Levin	   48	   Wittsjö	  GK	   Björn	  Carlsson	  
18	   Höganäs	  GK	   Lars-‐Olof	  Werme	   49	   Woodlands	  GK	   Kent	  Lundgren	  
19	   Kristianstad	  GK	   Rolf	  Epperlin	   50	   Ystad	  GK	   Göran	  Skybäck	  
20	   Kävlinge	  GK	   Eje	  Hultén	   51	   Åkagårdens	  GK	   Kjell	  Bergenudd	  
21	   Kävlinge	  GK	   Tommy	  Lundgren	   52	   Ängelholms	  GK	   Lars	  Brandt	  
22	   Landskrona	  GK	   Göran	  Magnusson	   53	   Äppelgården	  GK	   Nils	  Stenson	  
23	   Landskrona	  GK	   Sven	  Bergkvist	   54	   Ö	  Göinge	  GK	   Bengt	  Svensson	  
24	   Ljungbyheds	  GK	   Karl-‐Olof	  Lööw	   55	   Örestads	  GK	   Christer	  Tornéus	  
25	   Ljunghusen	  GK	   Claes	  Dahlström	   56	   Öresunds	  Golf	   Annika	  Wilhelmsson	  
26	   Lydinge	  GK	   Kent	  Ekman	   57	   Österlens	  GK	   Lage	  Engebo	  
27	   Malmö	  Burlöv	  GK	   Torsten	  Kvist	   	  	   Från	  herrkommittén	   	  	  
28	   Malmö	  City	  GK	   Leif-‐Göran	  Persson	   58	   Vasatorp	  GK	   Jan	  Karlsson	  
29	   Malmö	  City	  GK	   Bengt	  Herne	   59	   Landskrona	  GK	   Stefan	  Lewitas	  
30	   Perstorp	  GK	   Nils-‐Arne	  Andersson	   60	   Kristianstad	  GK	   Per	  Linderberth	  
31	   PGA	  Sweden	   Peter	  Larsson	   61	   Kristianstad	  GK	   Tomas	  Hjärne	  
	  


