
 

 
Styrelsemöte nr 4  

Dag:  Torsdag, 2018-04-12 

Tid.   Kl. 18:00 

Plats: Smedsgränd 3, Uppsala 

Närvarande från Styrelsen:  

Stefan Ståhl, Bo Thyselius, Sören Ohlsson, Martin Gavelin och Reidar Andersson, Hans Andersson, 

Henrik Nilsson 

Adjungerad: 

Jan Östman  

Frånvarande:  

Ronnie Ekström   

 

 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Ordf. Reidar Andersson förklarar mötet öppnat. 

 

2. Rapport från vårårsmötet 22 mars 

33 personer från 17 klubbar var representerade.  

Reidar informerar. Bl.a. behandlades finansiering av nya GIT och Friskvårdsavdraget.  

Thomas Bergman föreläsning var mycket intressant. 

 

3. Golfens dag 26 maj.    

Intresserade klubbar svarar för sina egna arrangemang.  Distriktet ansöker om ekonomiskt 

stöd för annonsering från SGF.  Om UGF får stöd tillfrågas klubbarna om de vill delta med 

namn i annonsen.    

 

4. Hur långt är vi på väg med handigolf 

Styrelsen beslutar att bjuda in Per Burman, Älvkarleby GK, och Per Pettersson, Arboga GK, till 

ett kommande styrelsemöte för att informera om deras resp. verksamhet. 

 

5. Kvartalsrapport 

Följs upp på kommande möte. 

 

 



 

6. Arkiveringspolicy och publiceringspolicy 

Hans presenterar förslag till arkiverings- och publiceringspolicy.  

Reidar kontaktar alla klubbar med uppmaning att uppdatera GIT. 

 

7. Rapporter från kommittéerna, det är under denna punkt vi skall lägga ned tid 

 

Bana & Miljö - Bo Thyselius 

- Bankonsulent Henrik Norén kommer att i maj/juni bjuda in till en ERFA-träff för banpersonal  

   och banansvariga i klubbarnas styrelser. 

- GEO-certifiering. Vi har fått rådet att avvakta med aktiviteter tills det nya verktyget är    

   ordentligt testat och kompletterat. 

- Säker golf. Alla klubbar får SGFs affisch med uppmaning att anslå dessa på klubbarna. 

 

Handigolf - Ronnie Ekström 

- Tas på kommande möte. (Se punkt 4) 

 

Kommunikation & Marknad - Hans Andersson 

- Kommittéerna skickar info till Hans för vidare hantering i kommittén. 

 

Junior / Elit - Henrik Nilsson 

- Tjejsatsning vidare med 3 träffar och ett läger 

- Talang o elit som tidigare 

- Ryder Kopp planerade 

- Ledarutb GLR 1 planeras 

- Summercamp har i dagläget 70 anmälda. 

- Jakob Remon tar över distriktsmatcherna efter Göran Angesten. 

 

Regler och hcp - Stefan Ståhl 

- Utbildningarna  fortsätter enligt plan.  

- Förändringar inför 2019 kommer att vara i fokus.  

 

Senior - Sören Ohlsson 

- Gunnar Tallnäs har skapat en film för rutiner för anmälan till tävling mm. Finns på UGFs  

   hemsida.  

- Seriespelet,  154 lag anmälda. D-75 kommer att delta i D-70. 

- Belöningen. De klubbar som var med i seriespelet 2017 får anmäla två personer till 25 maj. 

 

Tävling - Martin Gavelin 

- Planeringen av seriespelet är klart. Inga lag i D-30. 

- Tre regelkvällar med Enköpings GK.  

- Utbildning i GIT-tävling på Öregrunds GK   

 



 

8. Info från Håkan Stålbro 

Reidar A visar info. Läggs till handlingarna.  

 

9. Info från klubbrådgivaren Lena Lindström 

Reidar A visar info. Läggs till handlingarna. 

 

10. Övriga frågor 

- Kåbo GKs stipendiefond. Reidar A redogör för läget i ärendet. 

 

11. Mötets avslutande  

Ordf. Reidar A förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Information till distrikten 

Här kommer lite information speciellt till dig som ordförande i ett distrikt. Vet att det pratas mycket om vad 

som händer framåt och att det är svårt att ta till sig all information. Den information nu ni får gäller framtiden 

inom regler och handicap. 

  

Golfreglerna 2019 

Den 12 mars publicerade R&A och USGA regelboken 2019. Den följs av en ”Players edition” och slutligen 

en ”Guidebook” som preliminärt kommer i september. Först då är de fullständiga golfreglerna 2019 

offentliggjorda. Det är självklart upp till var och en att börja läsa det engelska materialet som kommer att 

finnas på R&A:s hemsida. Men då vi spelar en hel säsong med befintliga regler kan det vara klokt att 

avvakta för att inte röra till det. R&A rekommenderar därför alla länder att vänta med information och 

utbildning till årets fjärde kvartal, och det är det vi på SGF planerar utifrån. SGF och dess regelkommitté 

jobbar sedan länge stenhårt i det tysta med översättningar och kommer att vara redo att utbilda Golfsverige 

från oktober 2018. Då är det fritt fram att prata om golfreglerna 2019, hur mycket och hur ofta som helst. 

  

Räkna med att SGF kommer att göra följande: 

• Vi översätter Regelboken och Players Edition. Vi översätter inte Guidebook, dock kommer lokala 
regler och tävlingsbestämmelser i olika delar översättas och läggas in i Spel- och 
tävlingsinfobanken på hemsidan. 

• Spel- och tävlingsinfobanken samt Regelfrågebanken uppdateras. 

• TLR-materialet försvinner efter årets säsong. Det kommer ersättas av ett världsomspännande 
utbildningsupplägg som R&A och USGA utformat. Detta ska vi naturligtvis försvenska i de flesta 
delar och dessutom auktorisera utbildare runt om i landet och då först och främst våra 
Förbundsdomare. 

• Regelboken kommer också som en app. Först på bara på engelska, men sedan ska SGF 
tillsammans med R&A lägga in den svenska översättningen. Här håller R&A i taktpinnen och 
hjälper ett land åt gången. De gör nog inte Sverige först, men säkert bland de tio första. När den 
svenska versionen blir klar vågar vi inte säga, men vi har hopp om att det sker under 2019. 

  

World Handicap System 2020 

Nyligen släppte R&A och USGA mer fakta rörande det kommande World Handicap System som träder i 

kraft 2020. 

R&A och USGA har bestämt att vi får nöja oss med att information om den nya världshandicapen kommer 

steg för steg. Vissa detaljer är bestämda och då går man ut med dessa …. som nu. Andra detaljer är 

fortfarande på diskussions- och förhandlingsstadiet, så där får vi hålla oss till tåls. Några detaljer kommer 

vara valfria för de olika länderna. Blir spännande att se vad det blir. 



 

På hemsidan finns en speciell sida om världshandicapen. Vi räknar med att undan för undan fylla på ”frågor 

och svar” i takt detaljer faller på plats. 

https://golf.se/regler-och-handicap/handicap/varldshandicap/ 

Vi har svensk representation i den internationella kommitté (Birgitta Ljung och Hans Malmström) som 

beslutar om systemet och dessutom har SGF:s Regelkommitté ett speciellt AU för handicap som just nu 

bevakar ämnet noga. I detta AU finns också två representanter från GIT, eftersom databiten och Min Golf är 

mycket central komponent för att handicap ska fungera både för spelet och för spelaren. 

  

  

Jag hoppas denna information ska vara till hjälp, jag kommer finnas på plats under Förbundsmötet om det 

dyker upp nån fråga eller om ni vill prata lite golf. 

  

Trevlig helg 

  

  

Håkan Stålbro 

Chef ban-, spel- och tävlingsutveckling 

  

Svenska Golfförbundet 

Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 

Besök: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 

Telefon: 08-622 15 75 

Mobil: 070-607 70 20 

www.golf.se 

 

https://golf.se/regler-och-handicap/handicap/varldshandicap/
https://maps.google.com/?q=Skansbrogatan+7&entry=gmail&source=g
http://www.golf.se/

