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Protokoll fört vid vårkonferensen för 

kontaktmän den 14 april 2017 på 
Torekovs GK 

 
 

1. Konferensen öppnas 
Herrseniorernas ordförande Per Linderbert hälsade välkommen, tackade Torekov för att vi fått 

förlägga vårkonferensen just här.  Per gav också lovord till den fina bana som vi spelat under 

förmiddagens tävling, samt en stor eloge till restaurangen för den goda ärtsoppan och efterföljande 

pannkakor. Därefter lämnade han ordet vidare till Bertil Andersson, Torekovs GK. 

2. Information om Torekovs GK 
Bertil Andersson, klubbchef på Torekovs GK, gav en beskrivning över en av Sveriges äldsta klubbar. 

Klubben stiftades redan 1924 och invaldes 1939 som klubb 24 i SGF. Vissa delar av nuvarande bana 

härstammar från dåvarande 9-hålsbanan. En ombyggnad och utökning till 12 hål gjordes 1968 och en 

full 18-hålsbana kunde invigas 1974. 

Torekov består av klubb och bolag, och har en årlig omsättning av ca 10 MKr. 

Klubben har ca 1700 medlemmar, fördelade på fast boende i närområdet samt tillfälligt boende från i 

första hand Stockholm/Mälardalen. Med differentierade medlemsformer och med vissa restriktioner 

under högsäsong (sommar), kan klubben erbjuda medlemmar och GF-gäster en bra tillgänglighet. 

Under de senaste 5-6 åren har en ombyggnad gjorts, främst p.g.a. säkerhetsaspekter, och 2016-17 

fortsätter arbetet med att förstärka banans linkskaraktär.  

Per tackade Bertil för informationen och överlämnade en låda med matvaror som tack för att vi fått 

utnyttja Torekovs faciliteter.   

3. Presentation av medlemmar i Herrsektionen 
Per gjorde en kort presentation av herrsektionens medlemmar, Per Linderbert, Stefan Lewitas, 

Tomas Hjärne och Kent Martinsson. 

Dessutom meddelades att det officiella namnet nu är ”Seniorsektionen/Herrar” samt att den 

officiella mail-adressen är herrar@skgf.se 

4. Seriespel 2016 
Kent Martinsson gjorde en kort resumé över arbetet med att fastlägga serietabellerna, som p.g.a. 

sena av/ombokningar i H75 beräknas kunna presenteras i sin slutliga form under vecka 16. 

Kent redogjorde dessutom kort om 2017, då ålderskategorierna kommer att ändras enligt följande: 

mailto:herrar@skgf.se
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- H22 (samma som under 2016) 

- H40 (ersätter H45, kommer att baseras på resultaten för H45 från 2015 års säsong) 

- H50 (ersätter H55, kommer att baseras på resultaten för H55 från 2015 års säsong) 

- H60 (ersätter H65, kommer att baseras på resultaten för H65 från 2015 års säsong) 

- H70 (samma som under 2016) 

- H75 (samma som under 2016) 

- H80 (samma som under 2016) 

Som vanligt gäller att en preliminär anmälan kommer att begäras in i samband med kallelse och 

anmälan till Höstkonferensen. För att vara förberedd när kallelsen skall besvaras, är tipset att under 

pågående säsong förhöra sig hos klubb och lagledare om underlag för 2017 års seriespel. 

För att tidigt kunna presentera en slutlig serieindelning, är förslaget att den 31/1 skall gälla som 

definitiv anmälningsdatum för serieindelning. Detta förslag godkändes av Konferensens deltagare. 

5. Tävlingsbestämmelser 
Per Linderbert redogjorde kort för bestämmelser och handledningar, som i sin helhet finns att hämta 

i digital form från Skånes Golfförbunds hemsida (www.skanesgolfforbund.com). 

Dock är handledningen för Tävlingsledare under omarbetning och beräknas vara uppdaterad 

kommande vecka. 

Frågan om användning av bilar i samband med seriespel besvarades kortfattat med att det finns ett 

undantag från generella tävlingsbestämmelser, ett undantag som gäller alla ålderskategorier. Ett 

intyg skall utfärdas av hemmaklubben (gäller 1 år), och skall uppvisas i samband med incheckning till 

tävlingen. Komplett beskrivning finns att läsa i tävlingsbestämmelserna för seriespel. 

6. Resultatrapportering / Lottningsmallar i GIT 
Stefan Lewitas redogjorde för hanteringen av tävlingar under seriespel 2017. 

Alla tävlingar kommer att läggas upp centralt. F.n. är endast vårens tävlingar upplagda, övriga 

kommer att kompletteras under våren.  Då tävlingen läggs upp centralt, kommer inga startförbud att 

kunna anges. Därför SKALL klubben själv administrera ett manuellt tävlingsförbud i GIT:s 

bokningssystem. 

Varje tävling är upplagd som en Brutto- Netto- och Lag-tävling. För samtliga klubbar kommer att 

administrations-login att skickas till klubben, där klubben kan göra förändring av startkriterier 

(starttid, startintervall och starthål). I särskilda fall, då klubben förfogar över mer än en (1) bana, 

måste klubben ändra/ta bort startomgång, rond samt ändra bana, för att därefter lägga till rond och 

staromgång. Obs. Använd samma parametrar för som de som gällde innan ändring av bana !! (För 

spelform gäller formerna SCR, LAG, NTO samt 4 alt 3 resultat / rond). 

För varje tävling finns en länk till arrangerande klubb. Denna länk gör det möjligt att söka tävling 

enligt vanlig tävlingskalender på www.golf.se. 

http://www.skanesgolfforbund.com/
http://www.golf.se/
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Lottningsmallen är uppbyggd i enlighet med föregående lottningsmallar och med liknande 

förfaringssätt.  

- Fyll i lagnamn, ändra ev. alla starttider samt skriv in golf-id och namn för deltagarna. 

- Välj Excel-import och importera den kompletta lottningsmallen. 

- Kontrollera antal godkända deltagare för brutto, netto och lag och åtgärda ev. felaktigheter. 

- Om något lag deltar med färre spelare än sex (6), skall den tomma raden sättas överst i 

lottningsmallen. 

Startlistan skapas enligt sedvanliga rutiner. Kontrollera att den stämmer med lottningsmallen. 

Resultat enligt sedvanliga rutiner. Efter att tävlingens sista resultat matats in, överförs resultat för 

Order of Merit. 

Resultatrapport för lagtävlingen finns i två versioner, om 3 eller 4 individuella resultat skall gälla för 

respektive lag. Rapporten används enligt följande: 

- Välj rätt mall 

- Fyll i alla identifikationsuppgifter för klubb, speldag och tävlingsledare 

- Fyll i uppgifter om lag och antal slag från föregående omgång (hämtas enligt länk i mallen) 

- Fyll i uppgifter om lagens resultat för dagen, samt ange hur många lagmedlemmar som 

slutfört tävlingen för respektive lag. 

- Fyll i det högsta antal slag som är gällande för samtliga deltagare under dagen 

- Skicka resultatrapporten till Seniorsektionen (Tomas Hjärne). Adress finns i mallen. 

DET ANMÄLDES ATT DET ÄR PROBLEM ATT SKRIVA UT MALLEN MED ALLA INSTRUKTIONER. STEFAN 

UNDERSÖKER OCH RÄTTAR! 

På frågan om det fortfarande gäller att man blir utesluten från nästföljande års seriespel om man 

uteblir eller deltar med färre antal spelare än vad som räknas i lagresultatet var svaret – JA! 

7. Inkomna övriga frågor 
Barsebäck anser att spannen mellan H70 och H80 blir för stort och att man vill ha kvar H75. 

Svar var givet tidigare, d.v.s. åldersklassen H75 kvarstår under 2017. 

8. Prisutdelning för dagens tävling 
- Närmast flagg, med resultatet 0 cm (HIO) vanns av Gunnar Perminger från Degeberga-

Widtsköfle GK, som fick dagens största applåd. 

- Längsta drive, Per Linderberth som också belönades med applåd, modell mindre. 

A-klassen: 

1. Dan Jönsson, Tegelberga GK 

2. Tomas Tedvik, Sönnertoprs GK 

3. Kenth Bergström, Tomelilla GK 
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B-klassen: 

1. Karl-Erik Claesson, Skyrups GK 

2. Jorgis Porutis, Assartorps GK 

3. Stig Stivius, Abbekås GK 

Något längre ned i prislistan belönades Kent Martinsson och Rolf Claréus med en GF-check för god 

kämpaanda. 

 

Torekov den 14/5 2016 

Kent Martinsson



Deltagarförteckning 
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Deltagare: 
 Abbekås GK Stig Stivius 

Allerums GK Lennart Persson 

Araslövs GK Bengt Svensson 

Assartorps GK Jurgis Porutis 

Barsebäcks G & CC Roger Nyberg 

Bjäre GK Peo Huss 

Björkenäs GK Jan Söderberg 

Bokskogens GK Anders Hansson 

Bosjökloster GK Sven Jerre 

Båstad GK Stig Bertil Svensson 

Degeberga W. GK Gunnar Perminger 

Eslövs GK Kjell Stigenhag 

Flommens GK Tomas Ånell 

Helsingborgs GK Martin Mueller 

Hässlegårdens GK Thomas Levin 

Kristianstads GK Rolf Epperlin 

Kävlinge GK Tommy Lundgren 

Landskrona GK Göran Magnuson 

Ljungbyheds GK Karl-Olof Lööw 

Ljunghusens GK Per Gustafsson 

Lunds AGK Kent Salomonsson 

Lydinge GK Krister Struwe 

Malmö-Burlöv GK Sven Danielsson 

Malmö City GK Mats Liljenberg 

Mölle GK Jan Olofsson 

Perstorps GK Nils-Arne Andersson 

PGA National Peter Larsson 

PGA National Johan Hansson 

Rya GK Rolf B Claréus 

S:t Arild GK Bertil Westerdahl 

Skepparslövs GK Sune Karlsson 

Skyrups GK Karl-Eric Claesson 

Söderslätts GK Inge Norén 

Söderåsens GK Leif du Hane 

Sönnertorps GK Tomas Tedvik 

Tegelberga GK Dan Jönsson 

Tomelilla GK Kenth Bergström 

Torekovs GK Jan Jogestrand 

Trelleborgs GK Jackie Ganslandt 

Vasatorp GK Jan Karlsson 

Vellinge GK Ulf Lindström 

Wittsjö GK Björn Carlsson 

Woodland GK Kent Lundgren 

Ängelholms GK Nils Mårtensson 

Äppelgårdens GK Nils Stenson 

Öresunds GK Mats Rosendahl 

Örestads GK Göran Heimgård 

Österlens GK Lars Lundblad 

Östra Göinge GK Bengt Svensson 

Östra Göinge GK Hans Sjöbom 

  

  Seniorsektionen: 
 Kristianstad GK Per Linderbert 

Araslöv GK Kent Martinsson 

Halmstad GK Tomas Hjärne 

Landskrona GK Stefan Lewitas 

    

    

Deltagare em:   

Falsterbo GK Vakant 

Höganäs GK Lars-Olof Werme 

Höganäs GK Anders Ardemalm 

Malmö City GK Johan Carnemalm 

Romeleåsens GK Dale Harris 

Rönnebäcks GK Kristoffer Olsson 

S:t Ibb GK Sven Malmgren 

Sjöbo GK Lars Fälth 

Ystads GK Vakant 

Åkagårdens GK Claes Nordmark 

 


