
 
Motion nr 1 – Kristian Sundström 
 
  
 
!!
 
 
Föreslår att Spel- och tävlingshandbokens rekommendation enligt 
punkt 10.4.6.2 tillämpas vid tävlingar i UGFs regi. 
  
 
 
 
Seniorkommitténs kommentar: 
Under 2016 tillämpades särskiljning vid lika resultat på OM-tävlingarna 
genom matematisk metod. Syftet var att gynna kvinnor som generellt 
har högre hcp än män. Kommittén har mottagit en del kritik för detta 
förfarande. 
 
Beslut: 
Motionen bifalles. 
!



 
Motion nr 2 – Kristian Sundström  
 
!!
!
 
 
Föreslår att formatet för den så kallade Klubbkampen ändras till att 
vara poänggrundande baserat på resultat i UGFs OM-tävlingar. 
 
Poäng kan utdelas för första 3, 6 eller 10 platserna och tillgodoräknas 
den klubb som resp. spelare representerar. 
 
 
 
 
Seniorkommitténs kommentar: 
Syftet med förändringen till enbart aktivitetsaspekten var att lyfta fram 
friskvårds- snarare än tävlingsmomentet. 
 
Beslut: 
Motionen avslås. 
!



 
 
Motion nr 3 – Kristian Sundström  
 
!!
Jag föreslår att tävlingsbestämmelserna för DM omformuleras till att 
stipulera delad, utom för att utse segrare, och inte formuleras som 
nuvarande. Den nuvarande formuleringen innehåller två alternativ utan 
att ange vilket som ska tillämpas (delad och matematisk metod). 
 
 
 
Seniorkommitténs kommentar: 
Den nuvarande formuleringen bör förtydligas. Prisbordet i varje DM-
klass är begränsat och innehåller medaljer till de tre främsta samt 
övriga priser i förhållande till antalet deltagare i respektive klass. Vi 
kan låta spelare med samma resultat dela placering, men vi behöver 
rangordna dem med matematisk metod för att dela ut prisbordets 
medaljer/priser eftersom prisbordet är begränsat och som regel inköpt 
efter startlistans deltagarantal. 
 
 
Beslut:  
Motionen bifalles med förtydligande angående fördelning  
av medaljer/priser enligt kommentaren ovan, vilket införs i 
statuterna från och med 2017. 
 
 
!



 
Motion nr 4 – Kristian Sundström  
 
!!
 
 
 
Föreslår att de publicerade resultaten för 2016 års DM revideras enligt 
samma princip som jag föreslår i motion 3 rörande förslag på delad 
placering vid lika resultat. 
 
 
 
 
Beslut:  
Motionen bifalles. 
 
!



 
Motion nr 5 – Roslagens GK Norrtälje 
 
  
 
Särskiljningsmetod vid OM-tävlingar 
 
Under 2016 har det inom UGF seniorer använts särskiljningsmetod 
som avviker från det som varit allmänt vedertaget under lång tid. Enligt 
representant i UGF seniorkommitté infördes en förändring: ”För att 
skapa förutsättningar så att damer skulle kunna få bättre placeringar i 
OM-tävlingar då som regel damer har högre handicap och därmed 
som regel hamnar efter män som har samma resultat men lägre 
spelhandicap”.  Inom OM har därför den matematiska metoden varit 
det som gällt under 2016 mot normalt spelahandicapmetoden. Beslutet 
gäller både singel- och partävlingar. 
 
Vår uppfattning är att den matematiska metoden ska vara förstahands-
alternativet vid särskiljning på scratchtävlingar om det inte är särspel. 
Vid handicaptävlingar är det spelhandicapmetoden som bör gälla och 
vid lika resultat och samma spelhandicap ska den matematiska 
metoden gälla. 
 
Roslagens GK Norrtäljes förslag är att UGF seniorkonferens 
beslutar att återgå till att särskiljning vid lika resultat under OM följer 
det vedertagna att i första hand är det spelhandicap, i andra hand 
matematiska metoden och därefter lottning. 
 
 
Beslut:  Bifalles. 
 
!



Motion nr 6 – Roslagens GK Norrtälje 
  
 
Beslut, ändringar av bestämmelser etc 
 
Under ett antal år har bestämmelser inom UGF seniorkommitté varit 
lika från år till år. Erfarenheter gör att dessa bestämmelser bör ändras. 
Dessa förändringar bör då förankras hos klubbarna. Detta är viktigt för 
att få en förståelse och acceptans för fattade beslut och samtidigt 
skapar detta intresse för att vara med och påverka verksamheten i 
positiv riktning. 
 
Roslagens GK Norrtäljes förslag är att UGF seniorkommitté bereder 
ärenden till Golftinget och diskuteras vid detta möte. Efter golftinget 
färdigställs förslaget som därefter går till klubbarna som remissinstans 
innan slutligt beslut tas. Detta arbetssätt bör också tillämpas inom 
andra delar av UGF verksamheter och bör då drivas av senior-
kommittén inom UGF. Alla beslut och bestämmelser bör ha ett datum 
när de är beslutade som framgår av beslutet. 
 
 
 
Beslut:  
Avslås. Motionen måste tillställas UGF 
 
!



 
Motion nr 7 – Roslagens GK Norrtälje 
  
 
 
 
Utlägg av tävlingsprogrammet 
 
Det tävlingsprogram som vi har 2016 är väldigt hoppackat. Under 
september, då banorna faktiskt är väldigt bra har vi enbart senior-
avslutningen med seniorkonferensen i september. Man hör ibland  
att det blir för mycket golf under en viss tid! 
 
Roslagens GK Norrtäljes förslag är att se till att föskjuta programmet 
till att ha ett antal seriespel, DM och OM i september samt att genom-
föra seniorkonferensen med senioravslutningen senare i september. 
 
 
Beslut:  Bifalles 
 
!



 
Motion nr 8 – Roslagens GK Norrtälje 
 
  
 
Tävlingsverksamhet 
 
Det är viktigt att den tävlingsverksamhet som bedrivs inom UGF har 
samma bestämmelser och statuter, allt för att det ska vara lätt för 
klubbarna att verka på rätt sätt. Under vintern 2015 – 2016 har vi 
förstått att tävlingsverksamheten har samordnats till stora delar vilket 
är mycket bra på lång sikt.  
 
Roslagens GK Norrtäljes förslag är att detta tävlingssamarbete 
ytterligare fördjupas. Tävlingsbestämmelserna bör vara gemensamma 
och endast det som avviker från detta ska framgå av seniorkommitténs 
bestämmelser. Med andra ord bör Tävlingskommittén vara paraply-
organisation för tävlingsverksamheten inom UGF. Genomförandet ska 
sedan ske som idag. 
 
 
Beslut:  
Avslås. Alltför byråkratiskt. Borde räcka med att statuterna och 
övriga rutiner bestäms med klubbrepresentanter på Golftinget. 
 
!



 
Motion nr 9 – Roslagens GK Norrtälje 
 
  
 
DM för lag 
 
Det bästa laget bör bli DM i lag. I Uppland genomför vi DM för lag som 
seriespel, vilket troligen är mest vanligt i Sverige. Det lag som har bäst 
slutresultat efter 4 ronder blir Distriktsmästare i den åldersgrupp som 
det gäller. Det har tidigare beslutats att det utses DM i lag bland de 
som spelar i div 1. Under 2016 hände det i D50 och D60 att segrarna i 
div 2 hade bättre (lägre) totalresultat än segraren i div 1, detta trots att 
bägge divisionerna spelade med samma förutsättningar som samma 
bana, slagspel och samma speldag. Distriktsmästare borde vara det 
lag som presterat bästa slutsumma efter 4 ronder. 
 
Roslagens GK Norrtäljes förslag är att Distriktsmästare bör bli det 
lag som har lägst score oavsett division under förutsättning att samma 
förhållanden gäller som plats, speldag och spelform. Om detta inte är 
acceptabelt bör det införas en bestämmelse om att enbart ett lag per 
klubb får delta i division 1 allt för att flera klubbar ska ha en möjlighet 
att bli Distriktsmästare. 
 
 
Beslut:  Bifalles 
!



 
Motion nr 10 – Björn Frånlund, Johannesbergs Golf 
 
  
 
 
 
Hjärtstartare 
 
Jag tycker att vi skall kräva av anläggningar som skall härbärgera 
seriespel för seniorer att dessa kan påvisa att det finns tillgång till 
hjärtstartare.  Incidenten hos mig på J-berg här om veckan, då man 
med rådighet och med hjälp av en hjärtstatare räddade livet på en gäst 
visar att det borde vara ett rimligt krav. 
 
 
Beslut:  Avslås men rekommenderas. 
!



 
Motion nr 11 – Sture Holmgren, Öregrunds GK 
  
!!
 
 
Under 2016 har Öregrunds GK på sin seniorgolf låtit herrar 70 och 
damer 70 spela från främre tee. I herrarnas fall från röd tee 4700. 
 
Resultatet har varit mycket positivt. 
 
SM för herrar 70 spelades även från främre tee liksom DM för herrar 
70 spelas 450 kortare än sedvanlig gul tee. 
 
Mot denna bakgrund yrkar jag att H70 i seriespelet spelas från främre 
tee, vilket H75 redan gör. På sikt kommer det ju att bara bli H60, H70 
och H80. Då är det logiskt att till nästa års seriespel övergå till röd tee 
för H70. 
 
 
 
Beslut:  
Avslås. H70 ska spela från blå tee eller motsvarande. 
!


