
ANTECKNINGAR VÅRMÖTE DAMER SKÅNES GOLFFÖRBUND 
 

Plats:  Digitalt via Zoom 

När:  2021-03-18 

Närvarande:     57 enheter uppkopplade. Deltagare var fler 

Mötets hölls av: Irene Stenlundh och Christin Gustafsson 

 

Mötets öppnade 

Irene öppnade mötet och hälsade alla välkomna och gick igenom de funktioner som är bra att känna 
till vid digitala möten. 

SGF:s COVID-restriktioner 

Redovisades SGF:s direktiv om tävlingsspel för amatörer. För tillfället tillåts inga tävlingar. 
Rekommendationer görs varje måndag av SGF. Skånes Golfförbund följer dessa rekommendationer.  

Ny hcp-indelning – Skåneserien 

Ett förslag på ändring av hcp-indelningen mellan kategorierna visades. Förslaget är  

• Kat 1 0-22,9 
• Kat 2 23,0 – 29,9 
• Kat 3 30,0 – 54 

Diskussioner fördes och det var olika meningar angående förändringen. Bestämdes att deltagarna 
hörde av sig i frågan och därefter tas ställning till förändring eller ej. 

Upp- och nedflyttning mellan kategorier 

Förslag: Den kategori spelaren är anmäld i till seriespelet är den kategori som spelaren spelar i 
oavsett om spelaren har förändrat sitt handicap efter anmälningstidens utgång. Däremot får spelaren 
aldrig fler slag än vad kategorin tillåter. 

Förslaget diskuterades och vid omröstning via fråga i Zoom blev det 100% ja för förslaget. Beslutades 
att skriva in i Tävlingsbestämmelserna den förändrade hanteringen. 

Förslag ersättningsmodell från Bosjökloster 

Förslaget avslogs med att diskussionen om att priser tas upp vid höstmötet inför 2022. 

Åldersförändring Foursome Open 

Då förändring av kategorierna för damer har gjorts, kommer vi att följa den ändring som SGF 
redovisat från D30 till D25. Detta kommer då att gälla för Foursome Open 

 
 

  



Hcp-förändring Foursome Hcp 

Diskuterades hcp-förändring för A resp B-klassen. Förslaget är att A ska gälla från 1-22,9 och B från 
23.0-54. Vid omröstning genom fråga i Zoom svarade 91% Ja. Beslutades att ändra handicap i 
Foursome Hcp. Reservation för ändring beroende på vad resultatet blir för hcp-ändring i Skåneserien. 

Spelplan 

Spelplanen för 2021 är klar förutom spelplats för DM. Har någon möjlighet att arrangera DM så hör 
av er. De spelomgångar som går i maj är i farozonen för att inte bli av pga Covid-restriktionerna. 
Fråga ställdes till de arrangerande klubbarna om de kan flytta omgången till senare. De ska fråga på 
klubben och återkomma. 

Tävlingsbestämmelser 

Inga förändringar gjorda i befintliga tävlingsbestämmelserna. Ändringar kommer att göras med de 
beslut som tagits ovan och ev om de hcp-ändringar i Skåneserien som beslutas att genomföras. 
Kommer att skickas ut efter alla beslut tagits, senast innan seriespelets start. 

Mötets avslut 

Irene tackade alla för att de var med på mötet. Mycket bra deltagande med bra frågor och 
kommentarer. Ev kommer nytt digitalt möte att göras innan seriestart. 

 

Vid tangenterna 

Irene Stenlundh 

 


