Minnesanteckningar
Lagledarträff inför 2018 års spel i Skåneserien
Datum: 11 mars 16.00
Plats: KGK´s klubbhus
Kallade: Av 24 lagledare var 23 närvarande.

1. Från träffen i höstas
1.1. Minnesanteckningar från hösten 2017 och aktuella Lagledaruppgifter gicks igenom/ OK.

2. Laguttagningar, spelscheman o annat inför årets seriespel
2.1. Speldagar hemma och Seriespelsschemat med avstånd till bortaspel diskuterades/ OK.
2.2. KGK´s Riktlinjer för Seriespel gicks igenom/ Inga ändringar därvidlag.
2.3. Laguttagning diskuterades/ Alla lagledare meddelade att de får ihop lag/ 7-10 möjliga/lag.
2.4. http://www.kgkrw.com/filer/2018_seriegolf.pdf RE visade var resultaten visas på KGK´s hemsida

3. SkGF´s Tävlingsbestämmelser o handledningar
3.1. SkGF´s Tävlingsbestämmelser, Handledning för lagledare o tillika tävlingsledare gicks igenom o
diskuterades. Erbjöds: De som vill ha mer info kring bestämmelser o handledning tar kontakt med RE
3.2. OBS! Viktigt/ Ingen direkt kontakt med SkGF, utan KGK´s kontaktperson tar alla frågor kring seriegolfen.
3.3. SGF´s Regelkort/ Diskuterades och bestämdes att KGK enbart ger info om detta vid inbjudan.
3.4. www.skanesgolfforbund.com/ RE visade var lagledarna kan hämta all info gällande seriespelet

4. Ansvar att lag anmäls i rätt tid inför bortaspel
4.1. Här är det lagledaren som ansvarar att laget anmäls i god tid inför spel i Skåneserien.
4.2. Till sin hjälp kan en Exelfil med lagets startordning användas eller direkt i mail till värdklubb
senast 12.00 tisdag innan spel. Nytt förslag 2018/ Hemmaklubb kan självt besluta att lag som inte
anmäler sig i tid kan uteslutas från spel!?
4.3. Mailadresser till Gk inför bortaspelsanmälningar/ Uppdrogs åt RE att ta fram dessa adresser

5. Administrationen på/inför hemmaspelsdagen
5.1. Lagledare/ Resp. lagledare är ansvarig för sin kategoris hemmaspels administration
5.2. Organisation på hemmamatcherna den 31 maj, 14 juni samt 9 och 16 augusti.
# Starters fr.o.m. H60, Scorekortsutlämnare, Resultatlöpare, Scoreinmatare… c:a 2 funktionärer
# Prisutdelning/ Resultatrapport för lag, brutto o nettoresultat även ges till gästande lagledare.
TK/ Fixar nedan uppgifter…
# Inbjudan med anmälningsmall och SGFs regelkort till respektive Gk inför KGK´s hemmamatcher
# Tar emot anmälan från respektive lag, lottning o webb.
# Ser till att respektive serielag är uppdaterat i GIT och är inlagd på ”skrivbordet” inför scoreinmatning
# Skriver ut i A3-format ett resultatschema för lagresultaten
# Fixar Spelförutsättningar/Lokala regler tillsammans med KGK`s regelansvarig
# Fyller i resultatrapporten o skickar in till SkGF efter tävlingen är avslutad.
# Är allmänt behjälplig som ”Back Up” under speldagen

6. Kläder och Prisbord
6.1. Kläder/ Olle Fribert kommer att finnas i klubbrummet 12 april mellan 17.00 -18.00/ 850 kr
6.2. Prisbord/ Bestämdes att Äspets Rökeri levererar som tidigare år lax för 150 kr.

7. Nyttjandet av KGK’s minibuss
7.1. Minibuss kan nyttjas om den är ledig/ RE återkommer efter besked från bolaget.
7.2. Val av egna bilar/ Kostnad som beslutades hösten 2017

8. Övrigt
# DM för herrar/ Preliminärt 30 september: H22/H40/H50 på PGA och H60/H70/H80 på Vasatorps GK

