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Protokoll fört vid höstkonferensen för 
kontaktmän den 15 oktober 2015  på 

Bokskogens GK 
 

 

Konferensen	öppnas	
Efter en vädermässigt underbar förmiddag på Bokskogens GK:s ”Nya” golfbana och 
efterföljande lunch, hälsade Tomas Hjärne alla deltagare välkomna till 2015 års 
höstkonferens. 

Prisutdelning	för	2015	års	seriespel	
Tomas Hjärne och Jan Karlsson förrättade prisutdelning för seriesegrarna i 2015 års seriespel. 
Följande lag erhöll 1 lagplakett samt 6 individuella priser: 
H30 Skyrups GK 
H45 Barsebäcks GK 
H55 PGA of Sweden National 
H65 Kristianstads GK 
H70 Kristianstads GK 
H75 Vasatorps GK 

Bokskogens	GK	
Fredrik Bonde, t.f. klubbchef, presenterade totalanläggningen Bokskogens GK.  
 
Anläggningen ägs och förvaltas av ett banbolag, med visionen att presentera två banor i 
yttersta klass, gästspelare skall känna sig välkomna samt att medlemmars golfspel prioriteras.  
 
Restaurangen drivs sedan några år i privat regi, där målsättningen är god mat och att själva 
måltiden skall kännas som en upplevelse. 
 
Bokskogens GK disponerar två banor, Gamla respektive Nya banan. Möjligen att namnen 
kommer att ändras; den Nya banan har trots allt varit i bruk under 25 år.  
 
Bokskogens GK har under åren varit värd för bl.a PLM Open (1989-90) och kommer under 
2016 att vara värd för Annika Invitational. 
 
I ett samarbete med ”Föreningen för funktionshindrade” spelas Handigolf på Bokskogens GK. 

Gästspel	från	damkommittén	
Under dagen har två medlemmar ur damkommittén gästat herrkommittén. Maria Magdalena 
Stollenwerk presenterade Maria Creutzfeldt och sig själv. Målet med dagen har varit att lära 
och förstå herrkommitténs struktur och arbetssätt. Hon hoppas också på fortsatt samarbete och 
erfarenhetsutbyte. 
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Seriespel	2015	
Jan Karlsson redogjorde kort för statistik från årets seriespel. 
 
Under året har 387 lag deltagit i 66 olika serier. Teoretiskt ger detta 13660 ronder men 
praktiskt genomfört har varit 12829 ronder. 
 
Närvaroprocenten för f.m.-grupperna (H30, 45, 55) har varit ca 88 procent. 
Närvaroprocenten för e.m.- grupperna (H65, 70, 75) har varit ca 98 procent. 

SKISM	2015	
Stefan Lewitas och Jan Karlsson redogjorde för tävlingarna på Öresunds GK, som 
genomfördes i strålande väder med följande resultat: 

- H30 Fredrik Axelsson 63 slag  /  22 deltagare 
- H45 Magnus Gohed 68 slag  /  28 deltagare 
- H55 Anders Lerby 70 slag  /  23 deltagare 
- H65 Uno Andersson 75 slag  /  21 deltagare 
- H70 Göran Hellqvist 79 slag  /  27 deltagare 
- H75 Lars Franzén 77 slag  /  24 deltagare 

Erfarenhet	resultatrapportering	
Tomas Hjärne redogjorde för resultatrapporternas kvalitet under året. Glädjande nog kunde en 
viss förbättring skönjas direkt efter sommaruppehållet. Ett annat glädjeämne var att 22 
klubbar lämnat helt felfria rapporter. 
 
Mest förekommande fel har varit: 

- Brutto resp. Nettoresultat felaktigt ifyllda eller saknades 
- För sent inkomna rapporter (från 1 timme till 12 dagar). 
- Fel ingångsvärden (föregående omgångs resultat) i tabellen 
- Excel-arket inklistrat i mail  
- m m. 

 
Undantagsfall har varit följande: 

- Helt blank rapport 
- Föregående års rapportmall 
- Spelarna ifyllda men resultat saknats 
- m.m. 

Värdar	för	2016	års	konferenser	och	SKISM	
Följande värdare föreslogs av kommittén och valdes enhälligt: 

- Vårkonferens 2016-04-14 Torekov 
- Höstkonferens 2016-10-13 Båstad 
- SKISM (H22,45,55) 2016-10-01 PGA National 
- SKISM (H65,70,75,80) 2016-09-29 Bjäre 
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Lottningsmall/Nya	GIT-tävling	
Inför säsongen 2015 togs det fram en ny lottningsmall för seriespelet. Efter en uppdatering 
under våren har denna mall varit till stor hjälp för många klubbar. Inför kommande säsong är 
det en fördel om SAMTLIGA klubbar använder mallen enligt den instruktion som är 
framtagen. 
 
Seriespelet är i första hand en bruttotävling, men även en nettotävling för att på så sätt 
underlätta och motivera en bredare tillslutning. Det är därför önskvärt att tävlingarna läggs 
upp med 2 klasser, en buttoklass och en nettoklass.  

Slagräkning	vs	Poängberäkning	
Stefan Lewitas beskrev översiktligt nya funktioner i GInT (Nya GIT Tävling), som från 2016 
eller senast 2017 kan utnyttjas för Skåneseniorernas Seriespel. Kravet är att 
poängberäkningen (7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1) utgår, istället används slagräkning för att rangordna 
lagen över säsongen.  
 
Stefan visade resultat där serier räknats enligt gamla poängberäknings-modellen och den 
tänkta slagräknings-modellen. De stora skillnaderna förekom främst i serier där lag uteblivit 
en gång (företrädesvis sista). I exemplet har lag som uteblivit, eller saknat en eller flera 
spelare, fått tillgodoräkna sig dagens sämsta resultat/spelare men med 10 slags tillägg. 
 
Den allmänna meningen var att slagräkning är att föredra för att serierna skall ”leva” även 
inför sista omgången. 
 
Vid en handuppräckning ville nästan 100 % förorda slagräkning inför kommande säsong. 
 

Seriespel	2016	-	Ålderskategorier	
Inför 2016 års seriespel kommer H30 serien att ändras till att omfatta fler åldrar. Den nya 
åldersklassen blir H22. 
 
Den aviserade ändringen till att införa H40, H50 etc kommer INTE att införas 2016. Tiden var 
alltför kort för klubbarna att kunna prognostisera antal lag inför kommande säsong. För att 
kunna införa nya ålderskategorier år 2017 kommer kommittén att begära in 
förhandsinformation om antal lag redan under sommaren 2016. 

Seriespelsindelning	2016	
Kent Martinsson föredrog upplägget inför 2016. Det är nu 401lag anmälda i 7 
ålderskategorier (H80 inräknat). 
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Inkomna	frågor	
- Förslag att ändra ålderskategorier till H22, H40, H55, H65, H80, H75, H80. 

o Frågan är besvarad under tidigare framställning, en ev. ändring görs tidigast 
2017. 

- Läkarintyg/Bilintyg. Förslagsställaren vill att ”Bestämmelser för seriespel” skall 
ändras enligt p 6.1.2.1 i tävlingshandboken. 

o Svar: Bestämmelserna ändras inte. Det räcker med intyg från hemmaklubben. 
- Vårmöte ligger för tätt intill seriestarten. 

o Svar: Tidpunkter för vårkonferens och seriestart styrs av almanackan. Därför 
kommer hänsyn endast att tas till tillgängliga torsdagar för seriespel och 
lämplig torsdag för konferensen. 

- Att p 3.2 i ”Bestämmelser för seriespel” förtydligas så att ändring av speldag skall 
förankras hos alla deltagande lagledare. 

o Svar: Kan ej ges vid sittande möte. Frågan kommer att behandlas inför 
kommande säsong. 

- Att p 2.3 ”speldag” i första stycket ändras till spelongång för att överensstämma med 
andra styckets ”spelomgång”. 

o Svar: Kommer att behandlas inför kommande säsong. 
- Att spelare inte skall ha rätt att spela mer än sex omgångar om så är planerat för laget. 

o Svar: Skall beaktas i samband med omarbetning av Bestämmelserna inför 2016 
års säsong. 

- Att Skånes Golfförbund följer kategoriindelningen nationellt (t.ex H30, 40, 50 osv). 
o Svar: Frågan är besvarad under tidigare framställning, en ev. ändring görs 

tidigast 2017. 
- Att 4 scorer införs när H22 införs. 

o Svar: Under 2016 kommer 3 scorer att användas. Utvärdering ger vid handen 
om vi återgår till 4 scorer. 

- Tidpunkt för laganmälan av lag. 
o Svar: Det är en preliminär anmälan som anges i samband med anmälan till 

höstkonferensen. Det är ett underlag till den preliminära serieindelningen.   
- Den nya mallen för anmälan av lag (excelbladet med starttider som importeras till 

GIT) anser vi är mycket bra, men tyvärr används den enbart av enstaka klubbar. Hur 
kan detta förbättras. 

o Svar: Se under punkt ”Lottningsmall/Nya GIT Tävling”. 
- Är det acceptabelt att priser vid seriespel utgöres av presentkort i egna klubbens 

golfshop/restaurant? 
o Svar: Nej. 

- Vi inser att målsättningen är serier med 6 lag. Kan planeringen göras så att lag som 
under ett år spelar i serie med 5 lag under kommande år får spela i serie med 6 lag? 

o Svar: I samband med laganmälan inför 2017 kommer vi att tillföra denna fråga 
i underlaget. 
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Övriga	frågor	
- Övergång till slaggolf. 

o Svar: Nej 
- Långsamma rondtider. TL på respektive klubb måste skynda på bollar som tappat sin 

plats. 
o Svar: Detta kommer att kräva en större insats som svårligen kan införas för 

seriespelet. I stället måste vi uppmana bollar att ”Din plats är inte bollen 
framför bakomvarande boll UTAN bollen bakom framförvarande boll”!! 

Prisutdelning	för	dagens	golftävling	
Tomas Hjärne och Kent Martinsson genomförde prisutdelning. 
 
Klass A: 

1 Stellan Ragnar 
2 Jan Karlsson 
3 Peter Larsson 

 
Klass B: 

1 Leif Myhr 
2 Jackie Ganslandt 
3 Mats Lilienberg 

 
Längsta Drive: 

- Peter Larsson 
 
Närmast flagg: 

- Krister Struwe 

Konferensen	avslutas	
Tomas Hjärne tackade alla närvarande, önskade trevlig höst och vinter och såg fram emot 
säsongen 2016. 
 
 
På uppdrag av Herrkommittén 
Kent Martinsson 
Sekreterare 
     
 
 
      


