
  
 
 

VÅRMÖTE  
KONTAKTPERSONER SERIESPEL DAMER 

 
 
Datum: 2019-04-09 
Plats: Quality Hotel View. Malmö 
 
 
1. Maria Stollenwerk, ordförande i SkGF damsektion, hälsade alla deltagare välkomna och 
öppnade mötet.  
 
2. Presentation gjordes av damsektionens medlemmar samt klubbarnas representanter med 
namn och klubb. 
 
3. Upplägg för seriespelet 2019 
Christin Gustavsson, SkGF framförde att alla spelomgångar i seriespelet är upplagda i GIT 
av SkGF. Klubbarna får/skall INTE lägga upp spelomgångarna själv utan skall använda den 
länk som skickats till kansliet på den egna klubben för att arrangera spelomgångarna i 
seriespelet. Om mer information behövs, skall klubben i första hand kontakta kansliet på den 
egna klubben för att få länken och i andra hand skall man vända sig till Christin Gustavsson 
på kansli@skgf.se med frågor om upplägget av seriespelet i GIT. För mer info om hur man 
lägger in resultat i GIT använd de handledningar som publiceras inom kort under 
Tävlingsvillkor damer. 
 
4. Tävlingsvillkoren för seriespelen 2019 gicks igenom och godkändes av mötet. 
Handledning för Kontaktperson, Tävlingsledare och lagledare kommer också att läggas ut 
under tävlingsvillkor. 
Dessa dokument publiceras på hemsidan inom kort.  
 
5. Vinnare av vandringspris i openserierna 2018 uppmanades att ombesörja att dessa 
intecknas och att de i god tid före eller senast speldagen för sista spelomgång 3 överlämnas 
till 2019 års vinnare. 
 
6. Spelschema 2019 
Spelschemat för seriespelet 2019 gicks igenom och uppdaterades med starttider. 
Det är i skrivandes stund fortfarande spelomgångar som saknar arrangörer och klubbarna 
ombads att försöka hitta möjliga datum och spelplatser och att sedan kontakta 
damsektionen. 
 
7. D22 har tappat anmälningar under flera år. Man diskuterade varför och SkGF måste ta in 
mer information från klubbarna för att kunna dra slutsatser och ev. göra en förändring 
nästkommande säsong. Ärendet bordlades till höstmötet. 
 
 
9. Mötesdeltagarna uppmanades att kontrollera all information på hemsidan och skicka in 
eventuella ändringar eller andra synpunkter till damer@skgf.se. 
 
10. Skånskt Distriktsmästerskap för damer arrangeras av Allerum GK den 29 september, 
2019. Kontaktpersonerna uppmanades att göra reklam på den egna klubben för att öka 
deltagandet i DM. 



  
 
 
11. Resultatrapportering presenterades av Agneta SanMartin och Maria Creutzfeldt.. Mallar 
för rapportering kommer att finnas på hemsidan för nedladdning inför varje spelomgång. 
Resultatrapport innefattar endast lagresultatet från varje spelomgång och det är både en 
förbättring och förenkling av resultatrapporten för klubbarna. SkGF sköter uppdateringen. 
Enskilda resultat kan fås efter varje genomförd spelomgång genom att logga in med golf-id 
på https://mingolf.golf.se/Login?ReturnUrl=%2F 

12. Synpunkter gavs på att arrangerande klubb i största möjliga mån bör ta hänsyn se till att 
starttiderna för spelare i samma lag skall läggas för att underlätta samåkning. 
 
14 Damsektionen SkGF kommer att lägga spelplanerna för 2020 redan i juni och dessa 
kommer att skickas ut till klubbarna i augusti. Mer information kommer att publiceras på 
hemsidan vid senare tillfälle. 
 
13. Datum för Höstmötet 2019 bestämdes till den 15 oktober, 2019.  
 
14. Deltagarna var positiva till möteslokalen/mat och vi tackar Quality Hotel View, Malmö för 
ett trevligt arrangemang.  
 
15. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Vid pennan, 
Agneta SanMartin 
 


