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Protokoll fört vid vårkonferensen för 

kontaktmän den 24 april 2014  
på Öresunds Golf i Häljarp. 

 
 
 

Konferensen	  öppnas	  
Efter en hyfsat blåsig förmidag på Öresunds Golf i Häljarps spännande golfbana och 
efterföljande lunch, hälsade Per Linderberth alla deltagare välkomna till 2015 års 
vårkonferens. 

Prisutdelning	  
Tomas Hjärne förrättade prisutdelningen och bäst i A-klassen var Stellan Ragnar från 
Romeleåsens GK, och i B-klassen segrade Sven Danielsson från Malmö-Burlöv GK. 
Övriga pristagare och hela resultatlistan hittar du här. 
I sidotävlingarna vann Jan Karlsson, Vasatorps GK längsta drive på hål 17 samt 
Bertil Westerdahl, S.t Arild GK närmast flagg på hål 13 med, i den rådande vinden 
imponerande resultatet, 1,52 m. 

Öresunds	  Golf	  I	  Häljarp	  
Annika Wilhelmsson presenterade Öresunds Golf i Häljarp. Banan, som är designad 
av Jan Cederholm och öppnade som Öresunds GK i juni 2005, drivs sedan 2009 i 
bolagsform under namnet Öresunds Golf i Häljarp.  
 
Förutom golfbana och tillhörande aktiviteter, profilerar man sig även som värd för 
konferenser. Dessutom hyrs vissa delar av anläggningens kontorsutrymmen ut till 
egenföretagare. Restaurangen har varit i nuvarande drift sedan 2011. 
 
I närheten av huvudanläggningen och golfbanan, har man numera möjlighet att 
erbjuda övernattning i friliggande hus. 
 
Det finns i dag ca 1200 medlemmar, varav ca 500 i kategorin fullvärdiga. Årsavgiften 
för fullvärdiga medlemmar är SEK 4500. 

Seriespel	  2015	  
Jan Karlsson redogjorde för årets seriespel. 

-   H30-justeringen är genomförd. Detta är en anpassning till SGF:s regelverk. 
-   Till årets seriespel är 388 lag anmälda. De största klasserna är som brukligt 

H65, 84 lag och H70, 71 lag. 
-   De önskemål om speldagar som angetts i samband med anmälan har uppfyllts 

till ca 85 %.  

https://www9.golf.se/Competition/GBTour/ResultList.aspx?compid=1d556378-cfe0-4e0e-64f3-01db924b99a3&scrolltohead=1#/competition/323636/results
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Tävlingsbestämmelser	  2015	  
Per Linderberth redogjorde kort om förändringar inför årets seriespel. Fulltständiga 
bestämmelser finns på SkGF:s hemsida och med ändringarna markerade med gult. 
 
För 2015 har SkGF beslutat att SGF:s regelkort skall gälla vid seriespel. Regelkortet 
finns att hämta på SkGF:s hemsida. Två undantag/dispenser är beslutade och 
beskrivna i bestämmelserna.  
Undantagen är: 

-   Inhämtande av läkarintyg för användandet av golfbil under tävling. 
-   Övningsspel under ronden. 

Införande	  av	  ny	  klass,	  H80	  
Tomas Hjärne redogjorde för inkomna svar på den enkät som begärdes in i samband 
med anmälan till seriespelet. Av 51 inkomna svar har 19 klubbar svarat JA alternativt 
SANNOLIKT för deltagande i H80, att laget skall bestå av 4 spelare och att antal hål 
skall vara 18. 
 
Herrkommittén kommer under året att arbeta fram bestämmelser för H80 och 
kommer att presentera förslag under Höstkonferensen. 
 
Konferensen enades om att torsdag var lämplig speldag. 
 
Per Linderberth uppmanade kontaktmännen att förankra och bearbeta egna 
klubbmedlemmar så att kommittén kan ha en klar uppfattning om antal lag i samband 
med Höstkonferensen 2015. 

Lottningsmall,	  resultatrapport	  
Stefan Levitas demonstrerade ny utgåva av lottningsmallen. Mallen kan med fördel 
användas som underlag i samband med att gästande lag anmäler sina 
lagmedlemmar enligt följande: 

-   Arrangerande klubb fyller i lagnamn och starttider. 
-   Mallen distribueras till gästande klubbar. 
-   Gästande klubbar fyller i golf-id och namn och återsänder mallen till 

arrangerande klubb. 
-   Arrangerande klubb fyller i (klipp o klistra) uppgifter från gästande lag.  
-   När samtliga lag och namn är ifyllda finns under flik ”GIT-import” en komplett 

deltagarförteckning som med fördel kan användas vid import till NGT (Nya GIT 
tävling). 

 
Stefan demonstrerade även en uppdaterad resultatrapport. De största förändringarna 
gäller uppgifter om tävlingsledare, hemmaklubb, spelplats och speldag. Dessa 
uppgifter MÅSTE vara ifyllda annars kommer sorteringsfunktionen inte att fungera. 
Kort instruktion enligt följande: 

-   Öppna resultatrapproten och aktivera makro 
-   Välj arrangerande klubb och hämta uppgifter om kontaktmannens mail-adress. 

Fyll i uppgifter om tävlingsledare. 
-   Fyll i uppgifter om spelare för respektive lag.  
-   Sortera. 
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-   Fyll i uppgifter om bruttoresultat och nettoresultat. 
-   Spara rapporten 
-   Sänd rapporten till SkGF, enligt adress i rapproten. 

 
Samtliga mallar finns på SkGF:s hemsida. 

Inkomna	  övriga	  frågor	  
-   H80. Har behandlats under egen punkt. 
-   Seriespel 4 juni, kolliderar med Nordea Masters. 

o   Detta diskuterades redan på 2014 års Höstmöte, då det inte framkom 
några hinder att genomföra seriespel parallellt med Nordea Masters. 
Dock har frågan tagits upp, till viss del p.g.a. arrangörens krav om att 
funktionärer skall delta samtliga 4 dagar. Enligt uppgift skall detta krav 
nu ha ändrats till att vissa funktionärer har närvaroplikt 3 dagar. 

o   Kan nämnas att efter kontakt med klubbar som har hemmamatch den 4 
juni, är övervägande svar att man inte vill ändra speldag. 

o   Svar: Speldagen 4 juni kvarstår i schemat. 
-   Återgå till 4 lagresultat per klubb för H30. 

o   Under 2015 gäller samma regelverk som tidigare. 
-   Anmäla 3 lag/klubb. 

o   SkGF:s styrelse har beslutat att klubb får vara representerad, med 
högst två lag i varje kategori. 

SKISM	  
Under 2014 infördes en lagtävling, SkSL, parallellt med singeltävlingen med en 
förhoppning om att locka fler deltagare till SKISM. Tyvärr var det endast 4 lag som 
deltog och lagtävlingen kommer inte att genomföras under 2015. 
 
Per Linderberth uppmanade kontaktmännen att marknadsföra SKISM.  
Årets SKISM spelas enligt följande:  

-   1 oktober på Öresunds Golf i Häljarp för åldersgrupp H65, H70, H75. 
-   3 oktober på Rya GK för åldersgrupp H30, H45, H55. 

Konferensen	  avslutas	  
Per Linderberth tackade alla närvarande och hälsade välkommen till 
Höstkonferensen som avhålls på Bokskogen den 15 oktober.  
 
 
På uppdrag av Herrkommittén 
Kent Martinsson 
Sekreterare 
     
 
 
      


