Protokoll Seriespelsmöte 4/2 2017 i Golfhallen Linköping
Närvarande:Märit Högström/Landeryd, Petra Henriksson/Bråviken, Anna-Lena Öhlund/Bråviken, Teija
Johansson/ Landeryd, Ankie Ljungberg/Linköping, Anitha Sehlberg/Linköping, Malin Nyberg
Norrköping/Söderköping, Kerstin Lindgren Norrköping/Söderköping, Yvonne Rajfors/Vadstena, Susanne
Thorngren/Vadstena, Charlotte Rydholm/Åtvidaberg, Ingela Karlsson/Mjölby, Iben Zetterlund/Ingelsta, Eva
Andersson/ Ingelsta
1. Mötet öppnades av Märit och det gjordes en presentationsrunda på samtliga närvarande.
Märit Högström mötesordförande och Eva Andersson mötessekreterare
Föregående protokoll genomlästes och godkändes.
2. Seriespel 2016
Med föregående protokoll som underlag diskuterades och reflekterades det runt följande punkter;
• poängsystemet - de flesta klubbarna tyckte att det är en positiv poängsättning – fortsätta även
2017
• långsamt spel - har blivit bättre under säsongen men kan fortfarande förbättras
• antal spelare i varje lag - fortsätta med 3 spelare i varje lag
• spela färdigt när matchen är avgjord - Ok om man inte stör de som fortfarande har match och
plocka gärna upp bollen på green
• vem slår ut först? - honnören avgör och på första tee lägst hcp. Rekommendation att byta
turordning i bollen efter 9 hål.
• Ta råd och hjälp av medspelare - egna laget ok men inte om ett annat lag från samma klubb/
annan serie spelar i bollen. Mail kommer senare till alla efter diskussion med domare.
• Allmänt råd är att förekomma innan matcherna börjar genom att ge information om regler och
förhållningssätt.
• Serie1 utgångspunkt hcp 18,0 och lägre, men man kan använda spelare med hcp +3 och -3
även i ordinarie lag. Max spelhcp är alltid 18
Serie2
utgångspunkt hcp 18,1 – 36.0, men man kan använda spelare med hcp +3 och -3
•
även i ordinarie lag. Över hcp 36 spelar alltid på 36. Under hcp 18,1 de spelar på sitt rätta hcp.
I princip är -3 inte någon gräns men kan ses som rekommendation att de som ligger runt 15-18
även kan vara med i Serie2.

OBS! Man kan endast vara ordinarie i ett lag och serie!
3. Klubbar/serier 2017 – Petra Henriksson gör spelschema klart 5 mars. Det kommer bara att tas
hänsyn till NÖGD:s Damtour.
Klubb

Serie 1

Serie 2

Motala GK

1

1

Linköping GK

1

1

Landeryds GK

1

1

Åtvidabergs GK

-

1

Vreta Klosters GK

1

1

Vadstena GK

1

1

Ingelsta GK

-

1

Bråviken GK

2

2

Söderköpings GK

1

1

Mjölby GK

-

1
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4. Regler – Samma regelverk som förra året med justering om hcp-klasser och +3 och -3.
se www.ostgolf.se/ se under fliken seriespel.
5. Ekonomi – Redovisades och ser bra ut. Det diskuterades om vad pengarna kan användas till och
det beslutades att avgiften 90 kr/ lag kvarstår och att det blir subventionerad greenfee till
avslutningstävlingen. Hur mycket bestäms när vi vet hur många som kommer att deltaga.
6. Finalspel - Priser som föregående säsong och Landeryd undersöker möjligheten till
avslutningstävling i början av oktober.
7. Hemsidan – Märit uppdaterar och sköter statistiken löpande under säsongen.
8. Övrigt
 Give away i form av handduk till alla deltagare i seriespelet undersöks av Monica
Andersson/Mjölby och underlag för offert är 200st.
 Vid redovisning av resultat till Märit efter avslutad seriespelsmatch använd manualen se
www.ostgolf.se/ se under fliken seriespel, och var tydliga.
 När vi efter avslutad säsong betalar in startavgifterna var noga med att skriva vilken klubb
och Serie betalningen avser.
Vid protokollet Eva Andersson/Ingelsta
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