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Minnesanteckningar Damernas Höstmöte den 10 november 2022 

Irene Stenlundh hälsade samtliga välkomna. Det var 30 klubbar representerade. 

Vinnare av årets seriespel presenterades: 

• D22 Landskrona 
• D50 Falsterbo 
• D60 div 1 Kristianstad 
• D60 div 2 Malmö Burlöv 
• D70 div 1 Bokskogen 
• D70 div 2 Ängelholm 
• Foursome Open Rya 
• Foursome HCP div 1 Hinton 
• Foursome HCP div 2 Bedinge 
• Skåneserien Kat 1 Tomelilla 
• Skåneserien Kat 2 Bedinge 
• Skåneserien Kat 3 Örestad 

 
33 damer spelade Skånskt Distriktsmästerskap för Seniorer Damer på Trelleborgs GK den 25 september.  

Vinnare blev: 

• D22 Ida Karlsson, Kristianstad 
• D50 Catharina Månsson, Flommen 
• D60 Britt Bergfors, Vasatorp 
• D70 Anette Müntzing, Ystad 
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Synpunkter 2022 

Bra/Dåligt  

• Synd att tävlande inte stannar kvar och får ta del av resultatet på plats. Trevligt med pris till 
vinnande lag. 

• Foursome HCP spelar endast 3 omgångar. Ev genomföra någon form av slutspel. Skulle gälla alla 
Open serierna också. Ev skulle man kunna ta bort divisionerna och göra annan form av indelning 
där de bästa i varje zon spelar final.  
Många tycker det fungerar bra som det är med 3 omgångar som ackumuleras efter varje 
spelomgång och till sist finns en segrare. Att genomföra fler omgångar och finalspel medföra att 
fler banor måste arrangera tävlingar. 

• Att man har infört högre hcp för Skåneserien Kategori 3 gör att vissa banor har varit för svåra för 
spelarna. Vissa spelare har uttryckt att de inte vill fortsätta tävla om det skall vara så svårt.  

• Klubbarna har inte varit så bra på att anmäla lagen i tid.  
• Det nya hcp-systemet har medfört att det är svårt att förutse vilket hcp man får efter spelad 

rond, vilket gör det svårt att veta om man tillhör rätt kategori.  
• Saknar inbjudan till tävlingarna. Var bra att dessa fanns så man visste vilka tider som gällde, om 

restaurang, shop mm var öppet. 
 

Säsongen 2023 

1. Skånes Golfförbund har beslutat att inget seriespel läggs ut på helger efter önskemål från många 
klubbcheferes önskemål. Detta medför enl representanter på Damernas Höstmöte att många 
klubbar då måste avboka sina lag då spelare inte kan ta ledigt från jobb och vill vara med 
familjerna på helgerna. 
Diskuterades att ev lägga tävlingarna senare på helgerna, så att klubbarna inte förlorar för 
mycket greenfee intäkter. 
Man måste ta bort straffavgiften om man inte får ihop lag om det spelas tävlingar på helgerna. 
Medskick till kvällens representanter att gå hem till sina klubbar och diskutera med klubbchefer 
om att få spela på helgerna.  
Lättare att förhandla fram bra datum om Damernas Tävlingsprogram presenteras i god tid. 
Beslutades att de klubbar som fått någon tävling under 2023 i D22, D50, Foursome Open samt 
Foursome HCP frågar sina klubbar om det finns möjlighet för dem att arrangera sina 
tävlingsomgångar på helgerna innan och efter det datum som de är tilldelade. Senast den 18/11 
skall besked om nytt datum ha inkommit till Skånes Golfförbund. 
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2. Informerades om att Värdecheckarna tas bort säsongen 2023 p g a att nytt finansieringsförslag 
för seriespel damer/herrar är framlagt till Skånes Golfförbunds Hörstårsmöte. Förslaget med 
plaketter till segrande spelare röstades ner. Vid Damernas Vårmöte skall beslut tas om vilka priser 
man ska ha i stället.  
 

Skåneserien Kat 1, Kat 2, Kat 3 

Den klubb som står som arrangör väljer själv om de vill spela på tisdag eller onsdag.  

Speldatum skall vara inne senast den 18/11.  

D22, D50, D60, D70 

Ändringar skall skickas in senast 18/11.  

Foursome Open/HCP 

Skånes Golfförbund skall efterhöra om arrangörsklubbarna för 2023 kan ta och spela på helgerna. De 
klubbar som blivit tilldelade seriespel frågar sina klubbar om det finns möjlighet för dem att arrangera 
sina tävlingsomgångar på helgerna innan och efter det datum som de är tilldelade. Klubbarna ska gå hem 
och Besked om detta skall presenteras efter den 18/11. 

Tävlingsvillkoren 

Klubbarna uppmanas att läsa igenom Tävlingsvillkoren och återkoppla om något är otydligt. Vid Damernas 
Vårmöte tar vi beslut om hur Tävlingsvillkoren ska vara formulerade inför 2023. 

Viktigt att Tävlingsvillkoren lämnas över till ansvariga för respektive lag så de har rätt version. 
Tävlingsvillkoren finns även på distriktets hemsida. 

Arrangörsklubbarna skall inte lägga upp några tävlingar utan detta sker via Skånes Golfförbund. När detta 
är gjort skickas tävlingslänk till respektive kontaktperson på klubben samt till kansliet på klubben. Viktigt 
att man inte gör av med denna länk.  

Vid resultatrapporteringen ska exceldokumentet skickas in, inte PDF-filer. Detta för att underlätta 
korrigeringar för Skånes Golfförbund vid ev fel i resultatrapporteringen. 
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Foursome HCP är idag slagtävling i båda klasserna. Förslag togs upp om att ändra till slaggolf i båda 
klasserna. Detta accepterades.  

Grupparbete 

6 grupper fick i uppdrag att diskutera vem som bär ansvaret att spelare anmäls med rätt hcp till tävling 
samt skall man tillåta caddie.  

Grupp 1. 

Lagledaren har ansvaret. Arrangörsklubben får kontaktar lagledaren om något är fel.  

I inbjudan kan man skriva senaste datum för anmälan.  

Ingen caddie tillåten. 

Grupp 2. 

Anmälaren är ansvarig för att rätt lag anmäls. Anmäla laget rätt, men hcp-buffert från att man anmält 
laget till anmälningstiden går ut.  

Ingen caddie tillåten.  

Grupp 3. 

Lagledaren ansvarar för att lag med rätt hcp anmäls. Anmäl laget så sent som möjligt så är risken mindre 
att spelare med fel hcp anmäls. Arrangörsklubben ska meddela lagledaren om det är spelare med fel hcp. 

Ingen caddie tillåten.  

Grupp 4. 

Spelaren ansvarar för att hon anmäls med rätt hcp. Vid ändring tar man kontakt med sin lagledare.  

Sjukintyg för att få ha caddie.  
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Grupp 5.  

Arrangören ansvarig. 

Ev ha forecaddie.  

Grupp 6. 

Anmälaren är ansvarig.  

Caddie ej tillåten. Intyg om medicinska orsaker föreligger, tex dålig syn.  

Efter genomgång av grupparbetet beslutades att: 

• Lagledaren/anmälaren har ansvaret för att alla i laget har rätt hcp för den kategori som skall 
spelas när anmälningstiden gått ut. Spelaren har ansvar att meddela om handicap ändrats så att 
det faller utanför kategorins hcp-gränser. 

• Ej tillåtet med caddie, förutom vid medicinska skäl och då krävs läkarintyg. 
• Inbjudan ska skickas till alla lag som skall tävla. 
•  

Övriga önskemål 

• Skriv ut resultatrapporten i samband med tävlingen så man kan se hur man ligger till. 
• Återinföra lagpris till vinnaren vid varje speltillfälle som arrangörsklubben står för. 

 

Irene Stenlundh slog ett slag för tävlingsledarutbildning som kommer till våren. Finns även möjlighet att 
göra detta på GIT online.  

OBS! Viktigt att man följer tävlingsvillkoren när man har 2 lag i samma kategori. 

Försök att lotta 2 bollar i stället för att spela 4 bollar. Helst ska det vara 3 bollar.  

Skånskt Distriktsmästerskap för Seniorer Damer kommer ev att spelas på Allerum under september 
månad 2023. Datum meddelas senare. 
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Förberedelse inför Vårmötet:  

• Varför kan inte damerna bestämma en dag för sina seriespel på samma sätt som herrarna har 
gjort? Klubbchefen frågar efter detta för att bättre kunna planera verksamheten. Prata med din 
klubbchef om detta. 

•  
Avslutningsvis undrade vi om vi ev skall införa matchspel? Bad representanterna att gå in på Stockholms 
Golfförbund och se hur deras matchspel är upplagt. Fortsätta diskussionen vid Vårmötet. Under länken 
nedan finns manual för deras matchspel. 

https://sgdf.se/wp-content/uploads/2022/03/Manual-SGDF-Seriespel-2022-ver-1.pdf 

Damernas Vårmöte kommer att äga rum någon gång under mars 2023. 

Vid pennan, 

Christin Gustafsson 

 


