
Seniorkommittén i Värmland  

Herrsektionen H50 

 

Protokoll från vårmöte på Karlstad GK den 6 april 2022.  

 

Närvarande klubbar: Samtliga klubbar förutom Forsbacka GK, Torsby GK och Sommarro Golf.  

 

§ 1 Ordförande Sune Moberg hälsade välkommen till mötet och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Dagordningen godkändes. Kontroll av klubbarnas kontaktpersoner och adressuppgifter gjordes 

genom att cirkulera en förteckning över kontaktmän. 

 

§ 3 Lennart Solberg informerade från VGDF:s vårmöte att inga höjningar aviserades från klubbarna 

för Värmlandstourerna H50 och D 50. 

 

§ 4 Sune Moberg informerade om att han har registrerat samtliga 16 tävlingar i GIT med VGDF:s 

licens, för att få likadant upplägg vid anmälningar. Fr o m anmälan tar klubbarna över. Inloggningen: 

h50. I yttersta nödfall kan Sune ta hand om lottningen. Uddeholms GK framförde att det varit en del 

problem med anmälan vid deras egna tävlingar för dem som är födda sent på året. Ett problem i GIT? 

 

§ 5 Vi har ändrat handicapgränserna: A-klass +8 – 18,9, B-klass 19,0 – 54. Orsaken är att B-klassarna 

spelade ca 100 ronder fler än A-klassarna 2021. 

 

§ 6 Statuterna ändrades under pågående möte.  

Mötet uppdrog åt kommittén att undersöka om expeditionsavgift kan påföras utebliven spelare om 

avanmälan inte skett. Detta kan i så fall rekommenderas klubbarna att genomföra.  

ForshagaDeje GK arrangerar finalspelet 2022. Emil Meijer undersöker om Golfstore kan sponsra med 

priser. H50 skjuter till en del till priserna för finaltävlingen. Man kan be klubbarna om greenfee-

biljetter. Kommittén kliar sina huvuden för att komma på fler sponsorer till finalspelet. 

 

§ 7 Värmlands Prostatacancerförening kan anordna närmast hål-tävling på klubbarna. Vi vill att 

föreningen tar emot betalningen på 20 kr/tävlande. Sedan står föreningen för pris till den som är 

närmast hål: ett bollpaket. Det är viktigt att kommunicera med arrangerande klubb, eftersom vi har 

två separata närmast hål-tävlingar. Lennart Solberg kontaktar Håkan Florin på Värmlands 

Prostatacancerförening. 

 

Vid tangentbordet 

Lennart Solberg 


