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MINNESANTECKNINGAR  

Damernas Höstmöte den 20 oktober 2021 på Quality Hotel View, Hyllie i Malmö. 

Deltagande klubbar: 
Abbekås, Bedinge, Bjäre, Bokskogen, Båstad, Hinton, Hässlegården, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, 
Ljunghusen, Lunds Akademiska, Malmö Burlöv, Mölle, Rya, Söderslätt, Trelleborg, Vallgården, Vasatorp, 
Vellinge, Woodland, Ystad, Åkagården, Örestad, Österlen 

Skåneserien 
Beslutades att följande hcp-indelningar gäller i Skåneserien: 

• Kategori 1 upp till 22,9 
• Kategori 2 upp till 29,9 
• Kategori 3 upp till 40,0 

Foursome HCP 
Beslutades att följande hcp-indelning gäller för Foursome HCP: 

• Klass A upp till 22,9 
• Klass B upp till 40,0 

Beslutades även att båda klasserna spelar slagtävling. 

Foursome Open och Foursome HCP spelas helgdagar, förslagsvis söndag eftermiddag. 

Open-serierna 
Beslutades att höja hcp-gränsen i D22, D50 och D60 till 26,0. 
Fortsatt hcp-gräns upp till 30,0 gäller för D70. 

Beslutades att D70 ska spela från röd tee eller motsvarande.  

Fanns önskemål om att D50 skall spelas på helgdagar. De klubbar som står som arrangör 2022 skall 
undersöka om det går att ändra till helgdagar, annars spelas D50 på vardagar. 
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Spelplan 2022 
Preliminär spelplan för 2022 presenterades. Skall utskickas efter justeringar och deadline för klubbarna 
att inkomma med speldatum för 2022 är den 1 december 2021. 

Övrigt 

• Inför säsongen 2022 råder caddieförbud på samtliga tävlingar i Damernas Seriespel. 
• Lagnamn har lagts in i resultatmallarna. 
• Länk som skickas ut från Skånes Golfförbund till tävling skall användas. 
• Resultatrapporterna skall skickas in i excelformat, ej PDF.  
• Inga priser skall delas ut vid enskilda tävlingar. Skånes Golfförbund delar ut lagpriser till de 3 

bästa lagen i varje seriespel efter tävlingssäsongen. 
• Tävlingsvillkoren håller på att justeras. Kom gärna in med förslag på ändringar eller tillägg. 

Tävlingsvillkoren skall dateras vid varje ändring. Deadline för ändringar är den 1 februari 2022. 
• Det hcp som spelaren har vid anmälningstidens utgång är det som gäller vid tävlingstillfället. 

Diskussion fördes om ev ändringar i seriespelet inför 2023. Frågeställningar att fundera över var: 

• Ska kategori i 1 Skåneserien ersättas med open? 
• Ska åldern i D22 ändras till att vara tom 59 år? 
• Fundera på ev andra ändringar inför seriespelet 2023. 

Fortsatt diskussion av ovanstående sker på Vårmötet. 

Framkom att vandringspriset för D22 är borta efter säsongen 2018. Vad vi kan se så var det Rya som vann 
denna serie 2018, så vi ber Rya att ta en titt igen och se om priset dyker upp. 

Vid pennan, 

Christin Gustafsson 
 

 


