
 

Protokoll Seriespelsmöte 12/1 2019 i Golfhallen Linköping 
 
Närvarande: Märit Högström/Landeryd, Ankie Ljungberg/Linköping, Rita Hallström/Norrköping-Söderköping, Kerstin 
LindgrenOlsson/ Norrköping-Söderköping, Yvonne Rajfors/Vadstena, Susanne Thorngren/Vadstena, Ingela 
Karlsson/Mjölby, Eva Andersson/ Ingelstad, Birgitta Strandqvist/Landeryd Merja Lundquist/ Linköping, Christina 
Persson Norrköping-Söderköping, Gunilla Andersson/ Vreta Kloster, Annicka Westerberg/ Landeryd 
 
Mötet öppnades av Märit och det gjordes en presentationsrunda på samtliga närvarande. 

 
Märit Högström mötesordförande och Kerstin LindgrenOlsson mötessekreterare 

 
1. Föregående protokoll genomlästes och godkändes. 

 
2. Seriespel 2018 

Seriespelet har fungerat bra under säsongen. 
       Vi bestämde att fortsätta med vår poängsättning som vi hade 2018. 

 
3. Klubbar/serier 2019. 

Det är 9 lag som spelar i Serie 1 och 12 lag i serie 2. 
Seriespelsschemat är redan klart (tack Petra). Det är inte tagit någon hänsyn till klubbtävlingar.  
Vi har gjort ett byte i schemat. Vi spelar den 16/6 istället för 23/6. 
Är det så att man vill byta datum, då tar man kontakt med berörd klubb. 
 
Vi var överens om att det ska vara en gemensam samling minst en 30 min. före utslag. 
Matchprotokoll som vi ska skriva är den som ligger på hemsidan. Båda lagen signerar resultatet. 
Hemmalagledaren sparar matchprotokollet, kan behövs i sluträkningen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  

 
 
 

4. Nyheter 2019 
Spelarnas namn, hcp ska läggas in i GIT innan matchen, så spelarna måste anmälas minst 3 dagar innan match. 
Det är hemmalaget som sköter den inläggningen i GIT. Alla resultat ska sedan redovisas i GIT och det kommer att 
bli en utb. den 5/3 genom ÖGF. Det kommer att vara lagledarna som kommer att sköta den biten, så alla resultat 
ska in till respektive lagledare.  
 
När match ska spelar så lottas första utslag, därefter gäller honnören. Lägst hcp först. 
Spelar serie 1& 2 samtidigt så går serie1 först, därefter delad boll och sist serie 2. 
Det finns möjlighet att ändra utslagsordning efter 9 hål. 
 
 

Klubb Serie 1 Serie 2 
 

Motala GK 1 1 

Linköping GK 1 1 

Landeryds GK 2 2 

Åtvidabergs GK - 1 

Vreta Klosters GK 1 1 

Vadstena GK 1 1 

Ingelsta GK - 1 

Bråviken GK 1 1 

NSGK 1 1 

Mjölby GK 
 

- 
 

1 
 

Finspång GK 1 1 



 

 
5. Seriespelets regler 

-En påminnelse att kolla upp de nya golfreglerna. 
-Vi kan be våra spelare att gå in på R&R hemsida och läsa reglerna om matchspel, finns vissa ändringar 
-Diskussion ang att ge råd togs upp i år igen. Vad är då råd? Detta finns beskrivet i vårt regelverk, finns på 
hemsidan. 

 
      - Vi pratade också om avbruten match pga åska t.ex.  

Vi ska vänta c:a 1 timme för att se om spelet kan upptas. Är det så att matchen har spelat 9 hål eller mer, då 
räknas ställningen vid 9 hål.  
Avbryts matchen innan 9 hål, spelas matchen om. (Inte där den bröts) Lagen kommer överens om ett nytt 
speldatum.  
Det är tävlingsledningen som tar beslutet för att bryta för åska. Tävlingsledning är dagen´s lagledare för 
hemmalaget. 

 
6. Ekonomi  

-Redovisades och ser bra ut. Det diskuterades om vad pengarna kan användas till och det beslutades  
att avgiften 30 kr/ spelare kvarstår och att det används till en reducerad kostnad till avslutningstävlingen och 
träningsdagen. 
-Vi bestämde att använda en del av pengarna till att spela ”landskampen” mot Småland. Det är Östergötland som 
bjuder in i år.  

 
-Märit ska kolla upp om det finns möjlighet till en subventionerad träningsdag, liknande den vi hade förra året. 2 
tillfällen för att ge så många som möjligt att deltaga. Det blir på Landeryd GK Kostnad för det skulle vara c:a  250 
kr, får se om det kan ingå lunch för det priset. 
Det kommer att vara lördag 27/4 eller 4/5 Märit återkommer. 

 
7. Finalspel  

Linköping GK undersöker möjligheten till avslutningstävling med shutgunstart efter det att alla seriespelsmatcher 
är avslutade. Troligen helgen 28-29/9 -19 
 

8. Hemsidan  
-Märit uppdaterar/ ändrar i regelverket som ligger på hemsidan  
-Märit uppdaterar även ex ändrade matchdatum under säsongen. Skicka alla ändringar som ni gör i spelschemat 
till Märit, så det kommer in på hemsidan.  
-Protokollet kommer att läggas in på hemsidan. 
 

9. Övrigt  
-Märit efterfrågade hjälp med seriespelet, någon som kan vara inblandad i olika (alla)sakerna. 
Susanne T kunde tänka sig om ingen annan ville ta rollen. 
 
-Landskapskampen 
När det gäller spelare till landskampen så är det 10 spelare: 
Susanne Thorngren spelande lagledare 
3 spelare från vinnande lag i serie 1 Linköping GK (laget tar ut spelare) 
3 spelare från vinnande lag i serie 2 Landeryd lag 2 (laget tar ut spelare) 
 
Resterande spelare lottades bland lagledarna från övriga lag i serierna. Det blev: 
Teija Johansson Landeryd serie 2 lag 1 
Eva Andersson Ingelsta GK serie 2 
Christina Persson NSGK serie 1 
 
Reserver i lottad ordning. 
1 Anita Sehlberg Linköping GK serie 2 
2 Eva Ivarsson Bråviken GK serie 2 
3 Ingela Lindfelt Motala GK serie 2 
4 Kerstin LindgrenOlsson NSGK serie2 
5 Annika Westerberg Landeryd serie 1 lag 2 
6 Monica Roxner Bråviken GK serie 1 lag 1 
 
Matchen spelas 4maj -19 
 

 
Avslutning Märit tackade för visat intresse och hoppas att vi ses på golfbanorna. 
Vid protokollet Kerstin LindgrenOlsson NSGK 


