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Anteckningar från Seniorgruppen på Golftinget 2016-11-19 
 
I gruppen deltog 17 personer varav tre kvinnor. 
 
Vi utgick från vårt preliminära program och engagemanget var stort.  
 
1. Belöningen 
Sören informerade om tankarna att alla klubbar från och med 2018 ska få möjlighet att skicka 
två personer. Förslaget mottogs positivt – ord som kanonbra och rättvist användes. 
 
2. Utskick till klubbar och senioransvariga  
Utskicken/inbjudningarna går till klubbar och senioransvariga till de adresser som finns i GIT.  
En senioransvarig på varje klubb får info som han/hon sprider vidare till berörda.  
Uppmaning: uppdatera GIT! 
 
3. Tidsplanen 
Vi gick igenom den preliminära tidsplanen för seriespel och OM.  
 
Några önskemål/problem nämndes: 
Seriespelet: 

• Flera grupper/divisioner är upplagda i samma tävling – de individuella hamnar i fel 
division vid anmälan och måste manuellt plockas över.  

• När tävlingarna läggs upp bör grundinställningen för senaste anmälningstid av lag 
ändras till 16.00 eller senare (nuvarande 12.00). 

• Vid lottning bör de som kommer från samma klubb lottas efter varann för samåkningens 
skull.  

• Ta hänsyn till att de som har längst tid att åka startar senare – om möjligt. 
• Det bästa är om alla anmäler lag via golf.se, då kan de själva hålla koll på att anmälan 

kommit in (någon/några har fått påminnelse när de anmält via e-post).  
 

OM-tävlingar 
• Grundinställningen för sista anmälningsdag bör ändras till tre dagar före tävling. Om 

klubben behöver mer tid kan de själva ändra i tävlingsinställningarna.  
• Om möjligt ta hänsyn till de som samåker, t ex en A och en B-klasspelare som åker i 

samma bil. Sena avbokningar på grund av flera timmars mellanrum har förekommit. 
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4. Kriterier för bästa klubb/klubbkampen 

Det blev en livlig diskussion, några kommentarer: 
• Vad är syftet med klubbkampen?  Social med tävlingsinriktning eller tävling med social 

inriktning?  
• För lite tävlan, för få som kan vinna!  
• Något som kan vara både närvaro- och prestationsberoende. Ska vara självklart för tre 

fjärdedelar att de kan vinna. 
• Rejäl dos prestation, inte för komplicerat. 

Seniorkommittén jobbar vidare med frågan. 
 
5. Hemsidan 

Den är superbra, inga förändringar behövs!  
 
6. Övrigt 

• Är det tillåtet att små klubbar samarbetar och bildar lag? Ex Lisinge/Burvik H75, H80? 
• Är det möjligt att få igång H65? Många vill spela men får inte plats i H60. (Positiv 

respons i gruppen.) 
• H75 och röd tee är inte alltid det bästa, flera klubbar kommer att köra blå tee nästa 

säsong inom Seniorgolfen.  
 
Sören avslutade mötet och tackade alla deltagarna för engagemanget. 
 
 
 
 
 
 


