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Seniorkommittén i Värmlands Golfförbund. 
Damsektionen D 50

Protokoll från höstmötet med kontaktpersoner D 50.   Plats: Kils GK. Tid   2017-10-17 kl.14:00

Närvarande klubbar
Arvika GK, Billeruds GK, Bryngfjordens GK, Eda GK, ,Hammarö GK, Karlstad GK, ,Kristinehamns GK, Saxå GK, 
Uddeholms GK och Årjängs GK.
Ej närvarande
ForshagaDeje GK Sunne GK, Kils GK och Torsby GK

1. Ulla Ekerlin Jonsson hälsade alla varmt välkomna till årets höstmöte och förklarade mötet öppnat.
        Dagordningen godkändes

2. Margaretha Kortfält gick igenom Resultaträkning 2017. Budgetförslag 2018 presenteras på vårmötet.

3. Ulla Ekerlin Jonsson, Margaretha Kortfält och Anna-Karin Jurefalk fick fortsatt förtroende att representera 
D50  i VGDF´s sseniorkommitté år 2018. 

4. Allmänna synpunkter om seriespelet 2017.
Majoriteten av de närvarande klubbarna vill inte ha prisutdelningarna tillbaka. Samtidigt så saknas 
gemenskapen som blev när vi samlades efter tävlingarna. Därför önskar vi att få starta från Tee 1 och Tee 
10 om det är möjligt.  Eller kanonstart.  Övriga ändringar  se p.5

5. Följande ändringar i Statuterna föreslogs inför 2018:
Statuterna p:4 Klassindelning 
Vi strävar efter att ha ungefär lika stort deltagande i alla klasserna. 
2017 hade vi 317 starter i A-klass. 280 starter i B-klass och 236 starter i C-klass. 
Därför föreslogs en ändring av hcp-gränserna:
A-kklass  -1,.0
B-klass 19,1-25,0
C-klass 25,1-54
Vi påminde om  att det är viktigt att alla som sänker eller höjer sin hcp så att man hamnar i ”fel” klass 
meddelar i anmälan vilken klass man tillhör. Man spelar alla deltävlingar i den klass som man spelade sin 
första deltävling. Ändrar man sin hcp spelar man på sitt nya hcp i den klass man startade i. Meddela i 
anmälan vilken klass man deltar i om det inte stämmer med hcp. OBS meddelanderuta!
Punkt 5 Inbjudan: Inbjudan behöver inte skickas till klubbarna eftersom tävlingen finns inlagd på Min 
Golf.  Alla klubbar anslår tävlingsprogrammet och informerar om seriespelet.
Punkt 9: Startordning::
Start helst  kl.10:00  från Tee 1 och  Tee10. Eller  kanonstart.
Punkt 11 Startavgift:
Startavgift 200 kr inklusive närmast hål. Introduktionskort,greefeebiljetter, golfhäftet och liknande gäller 
inte.  Hemmaspelare – enligt arrangerande klubbs bestämmelser.. 
Punkt 15: Serietävling.
Alla deltagare i kommer att få minst 1 poäng i Order of Merit.

Förslag till Staturer 2018 bifogas.
Statuterna fastställes på Vårmötet 2018.

6. Vi gjorde ett förslag till tävlingsprogram 2018. Tävlingsprogrammet bör fastställas senast i februari. 
Förslaget skickas till alla klubbarna.
Förslaget bifogas

7. Datum för VÅRMÖTE 2018: Den 25 april 2018. Vi startar med lunch kl-12:00.  Plats; Kils GK

8. Ulla  tackade alla för ett bra möte och förklarade detta avslutat. 

Vid protokollet Justeras
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Anna-Karin Jurefalk Ulla Elerlin Jonsson


