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ANTECKNINGAR VÅRÅRSMÖTE SKÅNES GOLFFÖRBUND SENIORSEKTION/DAMER 

Tid: 2017-03-30 

Plats: Järavallen, Barsebäck 

1. Ordföranden Maria Stollenwerk hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 
 

2. Varför förändringar? 
MS förklarade varför förändringar gjorts ang serierna. Förändringar görs för att grupperna 
var för stora, långa avstånd och många klubbar har svårt att få ihop lag. 
Uppdraget från Skånes Golfförbund är att öka tävlingsintresset bland damer inom distriktet. 
Seriespelet är inte elittävling utan alla är välkomna att spela. 
 

3. Seriespelet 2018 
Arbetsgrupp tillsatt för att göra förbättringar med seriespelet . Referensgrupp tillsätts. Möte 
till hösten i oktober för att besluta om förändringar. 
MS visade statistik över antalet lag och spelare 2015-2017. Antalet lag har ökat från 2016 
med 50 lag och ca 550 spelare. 
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Utveckling av seriespelen damer/ open/ FS Open/ FS hcp 
och Skåneserien

Antal lag

Antal spelare
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Utveckling av bara Skåneserien önskades, se nedan. 
 

 
 

4. Spelplanen 
Spelplanen gicks igenom och de datum som var inskrivna godkändes.  
Starttider för Open serien från ca 13:00 godkändes. Starttid kan varieras vid behov. 
Omg 1 i maj FS hcp div 1 saknar arrangör i maj. Bjäre kan ev anordna tävlingen den 7/5. Ger 
besked senare. Ev kan en 3:e omg spelas i september på Kristianstad. 
 

5. Hemsida 
MS berättade om ett nytt förslag. Förslaget innebär att Damer finns som ett alternativ på 
huvudmenyn och därunder menyval. Ska vara klart innan säsongen börjar. 
 

6. Resultatrapportering 
Samma hantering av resultatrapporteringen som tidigare. Färdiga mallar kommer att finnas 
på Skånes Golfförbunds hemsida. 
 

7. Idé 
Förslag att de klubbar som är med i Skåneserien som kan, skickar in 2-4 greenfeebiljetter till 
kansliet. Dessa sorteras enl zonerna och greenfeebiljetter  skickas till arrangerande klubbar i 
en annan zon än vad greenfee-biljetterna tillhör. Inget beslut togs. 
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Utveckling av Skåneserien (utan FS hcp)
Antal lag

Antal spelare
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8. Höstmötet 
Utvärdering under augusti av nuvarande seriespel.  
Bestämdes att tävlingarna spelas på tisdag eller onsdag. Varje klubb tar fram 3 speltillfällen 
för att få fram spelplanen snabbare. 
Prel datum för höstmötet 26 oktober. 
 
Vid pennan / Irene Stenlundh 
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