
 

Protokoll lagledarträff seriespel S1 och S2 Östgötaserien 
Plats: Golfhallen i Linköping 
Tid: 2 februari 2020 kl 10.30- 13.15 

Närvarande:  
Pia  Jonsson  Bråvikens GK 
Anna Johansson Ekquist  Bråvikens GK 
Hanna Werner Finspångs GK 
Josefin Ersman  Finspångs GK 
Veronica Jonsson Finspångs GK 
Eva Andersson  Ingelsta GK 
Märit Högström  Landeryds GK 
Annicka Westerberg  Landeryds GK 
Diana Torenstam  Landeryds GK 
Anna Arildsson  Linköpings GK 
Anitha Sehlberg  Linköpings  GK 
Ingela Karlsson Mjölby GK 
Jenny Dahlroos Mjölby GK 
Kerstin Lindgren Olsson Norrköping / Söderköping GK 
Anneli Davidsson  Norrköping/ Söderköping GK 
Yvonne Rajfors Vadstena GK 
Gunilla Andersson Vreta Kloster 
Hans Söderberg  ÖGF 

 

1. Märit hälsar välkommen. De närvarande lagledarna presenterar sig med namn och vilken klubb de 
representerar. En kontaktlista med namn, golfklubb och mailadress till aktuell lagledare för seriespel 2020 
har upprättats och kommer att läggas ut på vår hemsida på Ostgolf.  
Vi bestämde att vi inte skulle ha några telefonnummer på den kontaktlista som läggs ut på nätet. 
Telefonnummer till den ansvarige i matchen ska stå på inbjudan samt i svaret från bortalaget. 
 
I år är det 12 klubbar som representeras med 8 lag i Serie 1 och 14 lag i Serie 2. 
 
Föregående protokoll finns på hemsidan. Inga ändringar eller tillägg har gjorts 
Några åsikter och förslag har inkommit, vilka kommer att tas upp senare under mötet. 
 
2019 års seriespel har genomförts utan större problem och deltagande klubbar har varit nöjda.  
Hans poängterar vikten av att alla matcher spelas färdigt och omgående förs in i systemet för att tabellen ska 
bli rätt. Här framkommer att i vissa fall rapporterar lagledaren medan i andra fall görs detta av respektive 
klubbs kansli. 
Tanken att hemma lag och bortalag lägger in sina egna spelare i systemet diskuteras. Klubbarna gör idag 
olika.  
Mötet enas om att lagen ska lägga in sina egna spelare i systemet. Om detta inte fungerar löser man det 
speldagen på plats.  Inbjudan ska skickas av hemmalaget minst en vecka före match. I denna inbjudan ska 
finnas telefonnummer till ansvarig spelare i hemmalaget.  Matcherna kommer även i år att spelas om 
möjligt söndagar från klockan 13.00.  
Om starttiden av någon anledning ändras ska detta meddelas i god tid före speldagen.  
 
Regelverket för vårt Seriespel som finns kommer att uppdateras och mailas ut. Märit ansvarar för detta.  
 



2. Åsikter som inkommit 
 
Önskemål om att varje lag ska bestå av 4 spelare istället för 3. Diskussion. 
Mötet enas om att vi 2020 spelar tre spelare i varje lag men planerar att spela i fyrmannalag från och med 
år 2021. 
 
I samband med denna punkt uppkommer frågan om spelhandikapp.  
År 2020 utgår serietillhörigheten från årsrevisionen av golfhandicap det vill säga det hcp vi hade 1 januari 
2020 gäller.  
 
Speltempo. Inte acceptabelt med långsamt spel.  
För att undvika långdragna matchtider anser mötet att  
Övningsputtning efter skänkt putt eller avslutat hål förbjuds. 
 Om matchen släpar - det vill säga då man tappat kontakten med framförvarande boll och eller 
bakomvarande boll trycker på   - och matchen är avgjord spelar man inte de resterande hålen.  
Hemmalaget informerar om detta innan man börjar spela – på första tee. En lathund kommer att skickas ut 
till alla lagledare som vidarebefordrar dessa till sina spelare.  
 
Önskemål om att byta dag till lördag har framkommit. Mötet uttalar att det är svårigheter att få tider på 
klubbarna på lördagarna. Diskussion. 
Mötet enas om att söndagar klockan 13.00 som regel är bra. Möjligheten finns att ändra om speciella 
orsaker uppstår. 
 

3. Hans Söderberg informerar 
 
Poängberäkning. Vinnande lag får två poäng vid vunnen match.  Varje match består av tre del matcher. 
Skulle lika resultat uppstå (ex lagen vinner var sin match + en match delas) får varje lag en poäng. 
 
Diskussion kring hur resultaten skrivs in i blanketten.   
Ex 4/ 2 = fyra upp när två hål återstår att spela för hemmalaget. Vinst hemmalaget. 
      2/4 = fyra upp när två hål återstår att spela för bortalaget. Vinst bortalaget.  
 
Använd i första hand resultatark i GIT och lägg in varje delmatch. Skrivs ut och tas med till matchen. 
Hasse uppdaterar manual för resultatrapportering i GIT, Märit mailar den till alla.  
 
Se till att aktuell kontaktperson för seriespelet läggs in på klubben.  Ta bort namnet på personer som inte 
längre är aktuella som lagledare. Endast en lagansvarig per klubb. 
 
En gemensam avslutningstävling 2020 planeras för de seriesegrande lagen från samtliga serier, både dam- 
och herrserier. Denna tävling planeras till i början av oktober. 
Vi tävlar om att utse bästa klubb i Östergötland. Varje serie segrande lag får skicka max 8st spelare. 
Singeltävling med slaggolf där de 4 bästa resultaten från varje klubb räknas.  
Eftersom det är olika antal spelare från klubbarna räknas resultatet av 75% av klubblaget. 
Kostnaden täcks av de pengar som klubbarna betalar in till ÖGF för varje lag. 
 
Detta innebär att den gemensamma avslutningstävlingen för damlagen som tidigare genomförts inte kan 
genomföras på grund av minskade bidrag. Argumentet för denna förändring är att det ska vara lika för 
samtliga serier. 
Mötet framför att en förbättring för samtliga lag görs på bekostnad av en försämring för damlagen som 
tidigare byggt upp denna tradition. Se längre ner vad vi beslutade efter diskussioner. 
 
 
 



 
 
Ekonomi.  
Inga klubbar kommer att ge sina spelare gratis mat/ fika.  
De 30 kronorna per match tas bort. Se längre ner vad vi beslutade efter diskussioner 
Andra ekonomiska frågor gällande spelarna beslutas av varje klubb exempelvis avgift för att  
få vara med i seriespelet. 
 
Diskussion. 
 Mötet anser att det är viktigt att genomföra en avslutningstävling för oss i Serie1 och 2 men inser att 
klubbarna har svårt att utan betalning ställa banan till förfogande.  
Mötet beslutar att även i fortsättningen ta ut 30 kronor per match och spelare för att kunna genomföra 
avslutningstävlingen och ev köpa priser till denna. Tanken på att gemensamt försöka hitta priser/sponsorer 
till denna tävling aktualiserades. 
Avslutningstävlingen år 2020 kommer att spelas på Linköpings GK. 
 
Den 15 februari kommer det att vara en lagledarträff för samtliga serielag. Frågan om hur vi gör damernas 
röster hörda, aktualiserades. Rättvisa på vems villkor? De lagledare som vill och kan bör anmäla sig till 
träffen. Blir vi många så syns och hörs även vi damer.   
Märit och Susanne T (Vreta Kloster) kommer att vara där. 
 
Seriespel  damer 2020 

 Serie 1 Serie 2 
Bråviken  1 1 
Finspång 1 1 
Ingelsta  1 
Landeryd 2 2 
Linköping 1 1 
Mjölby  2 
Motala 1 1 
Norrköping/Söderköping 1 1 
Vadstena  1 
Vreta Kloster 1 1 
Vårdsberg     ny  2020  1 
Åtvidaberg  1 
 8 lag 14 lag 

 
 
Petra från Bråviken kommer att göra spelschema.  
 
Finspångs representanter framför att de inte kommer att kunna spela 6-7 juni.  
Bråviken kommer att ha damdag den 13 september. Även Linköping brukar ha damdag i början av 
september.  
Förslag framförs att samordna en kalender med de dagar då klubbarna har damdagar etc .  
!!  Skicka tider för damtävlingarna under maj – september till  anna.ekqvist@olavthon.se. 

Vi tackar Hans för informationen och tar en bensträckare innan vi går vidare. 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Övrigt   

På hemsidan www.ostgolf.se  finns:   Seriespelets regelverk –Märit uppdaterar 
Lathundar gällande inbjudan samt information före match kommer även att finnas där. 

Ekonomin för 2020 är svag . Tidigare använde vi de pengar som våra klubbar betalade in till ÖGF till vår 
avslutningstävling bla, från 2020 är detta ej möjligt de pengarna går till avslutningstävlingen där alla seriers 
vinnarlag är med. 
 Mötet beslutar därför att vi fortsätter att betala 30 kronor per match och spelare för att kunna 
genomföra vår egen Serie1 och 2:s avslutningstävling.  
Förslag att höja till 50 kronor nästa år framförs. 
 
 
Sista året vi kommer att spela Landskapsmatch mot Småland. ÖGF har beviljat extra medel för att 
genomföra detta. Två platser till Landskapsmatchen 1-2 maj 2020 på Sands GK lottades ut, Eva Andersson 
Ingelsta GK och Anneli Davidsson Norrköping/ Söderköping GK blev de lyckliga. 
 
Ser ni något på hemsidan som är fel eller bör ändras meddela Märit, hon tar även gärna emot förslag om vad 
som ska finnas där. 
 
Fråga gällande handicap för spelare från serie 2 som ” lånas” in i serie 1. Denna spelare spelar på hcp 18. 
Detta står i våra regler. 
 
Mötet avslutas 
 
En åsikt via mail från Vreta Kloster-Susanne Thorngren— 
Ett förslag från oss skulle vara om det går att ha 3 serier med hcp gränser, men ta upp frågan för framtiden. 
denna punkt togs ej upp under mötet, men tänk på den till nästa säsong!! 
 
 
 
Vid penna   Ansvarig för mötet 
 
 
Diana Torenstam   Märit Högström 
 
 
 
 


