Minnesanteckningar från möte med lagledare seriegolf den 23
oktober 2016.
1.

Redovisades årets resultat i skåneserien 2016 och ett extra Grattis till lag H65
och H70 som kan titulera sig Skånska Mästare!

2.

Som bekant så ändras åldersindelningarna 2017 och då det visats ett stort
intresse från medlemmarna att spela seriegolf så har KGK anmält 13 lag i
Skåneserien 2017.
H22/ 1 lag, H40/ 1 lag, H50/ 2 lag, H60/ 3 lag, H70/ 3 lag, H75/ 2 lag, H80/ 1
lag

3.

Hur ska lagen i de olika ålderskategorierna tas ut? Efter Hcp eller kvalspel?
Beslutades att lagledarna har dialog inför seriestarten om vilka spelare som ska
ingå i resp. lag. Högst spelstandard i förstalaget i resp. ålderskategori ska gälla
och därefter bemannas andralaget efter samma princip och därefter ett eventuellt
tredjelag.
Styrelsens dokument ”Målsättning och riktlinjer för KGK seriegolf” förankrades
och kommer att fastställas.
Beslutades att bilersättning på 15:-/mil delas på alla inkl föraren.

4.

Hur administrationen inför borta- och hemmamatch ska se ut är under
diskussion med bolaget och kommer att redovisas senare.

5.

Tävlingsdressen är uppskattad och oerhört prisvärd. Nya spelare i lagen provar i
god tid ut sin dress enligt kallelse tidig vår efter det att lagledarna tagit ut sina
lag.
Önskemål att KGK t v fortsätter med lax på prisbordet vid våra hemmamatcher.

6.

7.

Genomgång av ”busslista” till våra bortamatcher och konstaterades att viss
revidering måste göras p g a många lag ska nyttja bussen under säsongen och att
det i möjligaste mån blir så rättvist som möjligt.
Utbildning i GIT genomförs under våren enligt separat kallelse.
Önskemål från ledamöterna att detta protokoll läggs ut på hemsidan av Björn
Stevenberg.

8.

Mötet avslutas och bestämdes att nästa träff blir 9 april 2017.

Vid pennan/ Olle Fribert och Rolf Epperlin

Lagledarträff den 18 april 2016
Nedan anteckningar utifrån de diskussioner som fördes vid klubbens lagledarträff i
Skåneserien.

Klubbmästerskapen
KM på KGK ligger på samma dag som SKISM, 1 okt. Olle Fribert undersöker om flytt av
KM.
Seriespel 2016
1) Alla som deltar i seriespelet måste vara fullvärdig medlem.
a) En nyhet inför 2016 är att bruttoresultaten för fyra bästa vid varje omgång läggs
samman. Det utdelas inte placeringspoäng som tidigare år.
b) PM för klubbens seriespel i Skåneserien. Mötet enades om att fortsätta använda
nämnt PM för ett deltagande efter givna justeringar.
c) Fördes diskussion om på vilket sätt lagen ska tas ut. Beslutades att lagledaren för resp.
lag avgör utifrån PM:et som lagledarna för resp. ålderskategori enades om.
d) Den exel-fil som Skånegolfen tagit fram för anmälan inför varje spelomgång bör
användas, alt mail med laguppställning.
e) Vid hemmamatcher skickar receptionen ut inbjudan till resp. klubb, tar emot
anmälan, sköter lottning, startlistor, score kort och annat som är överenskommet
mellan bolaget och klubben för vart år.
f) Ansvarig lagledare borta spel
f.i) Lagledare är ansvarig att anmäla laget i god tid, dock senast tisdagen 12.00 i
veckan för resp. serieomgång.
g) Ansvarig lagledare vid hemmaspel
g.i) Lagledaren för sin åldersgrupp är ansvarig o tillika tävlingsledare vid
hemmaomgång och ska se till att det finns det finns en starter, se instruktion för
starters
g.ii)
Att det finns resurser för den administration som behövs efter spelet.
Scoreinmatning, resultatvisning, resultatlistor, prisutdelningar mm.mm. (1 starter +
2 som fixar allt efter spelet.) Om hjälp behövs kontakta snarast annan lagledare
eller Rolf Epperlin!
g.iii)
Kostnader för transport vid bortaspel där mötet enades om att 15 kr per mil
och bil som delas med alla i laget skulle gälla för 2016.
g.iv)
kr

Prisbordet tas från Äspets Rökeri o där kostnaden per åldersgrupp blir 900

h) Fördelning hur klubbens minibuss ska användas av lagen vid bortamatcher
h.i) Samtal förs med receptionen utifrån lagledarnas önskemål. Bokningsschema
distribueras snarast till lagledarna
Gemensamma tävlingskläder

Olle Fribert presenterade en framtagen Tävlingsdress. Beslutades att denna alltid ska
användas när man representerar klubben vid seriespel.
Nästa möte
Beslutades att förlägga nästa möte i höst efter seriespelet och kontaktmannaträffen. Rolf
Epperlin återkommer med förslag på datum!
Vid pennan/ Rolf Epperlin o Olle Fribert

