Minnesanteckningar från seniormöte den 17, 2021
Mötet hölls digitalt med 27 anslutna enheter.
Besluten finns nedan:
1. Ny seniorordförande
Mötet började med att presentera den nya ordföranden för seniorsektionen, Marion Areng.
Marion kommer att ansvara för sektionen och vara kontaktyta mot distriktets ansvariga.
2. Måndagsgolf – spelas mellan 26 april och 6 september
Nya statuter kommer att publiceras efter att dessa fastställts och det är uppehåll i
måndagsgolfen under vecka 26 till och med 29.
Följande beslut togs av mötet:
1. Spelare, dam eller herre som fyllt 70 år kan välja att spela från främre tee (röd för
herre och orange för dam).
2. Pris för säsongskort 20201– 300 kr och för de som löser varje gång 35 kr
3. Man får räkna in 10 av 16 resultat i deltävlingar på Order-of-Merit
4. Order-of-Merit vinnaren blir den som vinner måndagsgolfen (i respektive klass)
5. Prisskalor i varje deltävling för 2021 är – 120 kr (1:a) – 60 kr (2:a) och 30 kr (3:a)
6. Spelformen för A-klass är slaggolf och för B-klass gäller samma som tidigare år,
varannan slaggolf, varannan poängbogey
7. Finalen spelas som en Shootout den 14 september
8. Avslutningstävlingen spelas den 17 september och där kan alla som löst säsongskort
eller löst avgift för minst 10 deltävlingar delta
9. De grundläggande starttiderna är 07.24 till 10.20 varannan vecka och 11.00 till 13.56
varannan vecka.
3. Onsdagsgolf – spelas mellan den 28 april och 8 september
Nya statuter kommer att publiceras efter att dessa fastställts och det kommer att vara
uppehåll i onsdagsgolfen under vecka 26 till och med 29.
Följande beslut togs av mötet:
1. Spelare, dam eller herre som fyllt 70 år kan välja att spela från främre tee (röd för
herre och orange för dam).
2. Pris för säsongskort 2021 – 240 kr och för de som löser varje gång 25 kr
3. Man får räkna in 10 av 16 resultat i deltävlingar på Order-of-Merit
4. Order-of-Merit vinnaren blir den som vinner onsdagsgolfen
5. Prisskalor i varje deltävling för 2021 är – 120 kr (1:a) – 60 kr (2:a) och 30 kr (3:a)
6. Spelformen är varannan slaggolf, varannan poängbogey
7. Finalen spelas som en Shootout den 15 september
8. De grundläggande starttiderna är 13.24 till 14.52
Mötet fortsatte med planeringen av seriespelen och information från klubben.

4. Seriespel
Under 2021 så kommer vi bara att delta i serier där vi har en utsedd lagledare. Följande
personer är valda för respektive serie:
Dam-6
H65 div 1
H65 div 2
H65 div 3
H75 lag 1
H75 lag 2
Distriktsserien

Marita Öhrling
Lars-Erik Gustafsson
Anders Jansson och Einar Edén
Ingemar Jansson
Aivo Lahesalu
Utses senare (nytt lag)
Ingemar Jansson och Catarina Ivarsson

En inbjudan till att delta i lagen skall skickas ut och respektive lagledare skall delges vilka nya
som kommer till. Ett lagledarmöte är planerat till den 24 mars, 2020. Varje lagledare
ansvarar för att spelschema skickas ut till spelare inom laget.
5. Information från klubben
Magnus Lilja informerade om planer och projekt för 2021:
o Klubben kommer att ha nya krögare från 2021 och det är Krogensomintefinns
som kommer att ansvara för restaurangen. Man planerar att öppna redan till
påsk 2021 och det kommer att presenteras meny för året på sociala medier
och även på hemsidan www.krogensomintefinns.se
o Tävlingsprogrammet för klubben 2021 finns på vår hemsida
o All banpersonal och kanslipersonal är tillsatta och dessa kommer att
presenteras i ett nyhetsbrev under våren 2021
o Städdagar kommer att genomföras dock anpassat till reglerna som gäller för
Covid-19
o Golfvecka - v 26, start måndag och avslutning lördag
o SM 2020 – v 27, start torsdag (inspel) och tävling fredag till söndag. Vi
behöver hjälp under tävlingsdagarna så kontakta Magnus Lilja om du vill
hjälpa till.
6. Övrigt
Mötet avslutade med en frågestund och det kom upp en fråga angående Player 1st
(enkätundersökningen). Klubben kommer att presentera resultatet av undersökningen i ett
nyhetsbrev under våren och även där presentera förslag till förändringar i enlighet med
förslag från medlemmarna.
Seniorkommittén

