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Seniorkommittén i Värmlands Golfförbund. Damsektionen D 50+ 
 
Protokoll från höstmötet med kontaktpersoner D 50+. 

Plats:   Karlstad GK 

Tid:   2014-10-20 

 

 

Närvarande klubbar:  Arvika GK  Kristinehamns GK 

 Billeruds GK, Saxå GK 

 Bryngfjordens GK Sunne GK 

 ForshagaDeje GK  Uddeholms GK 

 Hammarö GK Årjängs GK 

 Karlstad GK    

 Kils GK  

   

Ej närvarande: Eda GK Torsby GK 

   

 

 

 

1. Ordförande Ulla Ekerlin Jonsson hälsade alla varmt välkomna till årets höstmöte och förklarade mötet 

öppnat..  

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Gunila Sandahl gick igenom årets resultat. Budgetförslag presenteras på vårmötet. 

 

4. Ulla Ekerlin Jonsson, Gunila Sandahl och Anna-Karin Jurefalk fick fortsatt förtroende att representera 

D50 + i VGDF´ s seniorkommitté år 2015. 

 

5. Kontaktpersonlistan reviderades. Bifogas 

    

6. Vi gjorde ett förslag till tävlingsprogram 2015 

 

7. Efter diskussion kom vi fram till att ha tre klasser även 2015. Sunne GK föreslog två klasser och 

reserverade sig mot att vi föreslår A, B och C-klass. 

 

8. Säsongen 2014 har antalet starter i C-klassen varit 181 och i B-klassen 265. Därför föreslås en 

sänkning av hcp gränsen för C-klass till 25,6 

A-klass:      - 19,5 

B-klass:  19,6 – 25,5 

C-klass:  25,6 – 54 

 

9. Vi ändrade anmälningstiden till 24:00 på torsdag. 

 

10. Nytt förslag till poängtabell. 

Alla som deltar i tävlingen får 1 poäng = flitpoäng 

En seger ger 20 poäng, andra plats 15 poäng, tredje plats 13,  

därefter 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 p            

 

11.  De sex bästa tävlingarna + alla flitpoäng räknas samman till ett slutresultat. Vid lika resultat avgör 

resultaten i deltävlingarna 

 

12. Priserna i tävlingen bör i huvudsak vara till dem som placerat sig i toppen. Antal priser beror på antalet 

startande i klassen. Vi har kvar presentkort och om klubben får sponsrade priser kan man utöka 

prisbordet. Pris till närmast hål och bästa bruttoresultat ska finnas kvar.          

Det påpekades också att det är viktigt att spelare som inte kan vara med vid prisutdelningen vidtalar 

tävlingsledningen och utser ett ombud. Vid utlottning måste man närvara för att få pris.  
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13. Vi har samlottade bollar och helst A + B + C - spelare i varje boll. Om det är möjligt. 

 

14. Det är många damer 50+ som fortfarande arbetar och som inte kan vara lediga på måndagar. Det finns 

önskemål om att lägga någpn tävling i seriespelet på helger istället, vilket vi inte tror är möjligt på alla 

klubbar p g a klubbtävlingar, hotellbokningar etc.   

Detta kanske är en fråga som damkommittéerna på klubbarna kan ta tag i och få till ett samarbete 

mellan olika klubbar. 

 

15. Datum för VÅRMÖTE 2015: Den 13 april 2015. Kl. 14:00.  Plats; Karlstad GK 

 

16. Då inga övriga frågor fanns så tackade Ulla för visat intresse och engagemang och förklarade mötet 

avslutat 

 

  

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Anna-Karin Jurefalk   Ulla Ekerlin Jonsson 

Sekreterare    Ordförande 

 


