Minnesanteckningar från Seniorkommittémöte 2016-03-16.
Närvarande:

Gunder Eriksson
Mats-Olov Engström
Leif Herlufsén
Kerstin Hjersing

1.

Föregående protokoll gick vi igenom och godkände.

2.

Inget att rapportera från ÖLGF.

3.

Rapport från Kga GK av Leif.
Det blir nya tidbokningsregler, eftersom det upplevs svårt att komma ut mellan 08.00 – 14.00 på
helgerna. Följande ändringar blir det:
Höjd greenfee under denna tid.
”Ligor” som spelar på helgerna måste gå ut antingen före 08.00 eller efter 14.00. Mail om detta ska
sändas ut till alla medlemmar + info om detta på vår hemsida.
Vi har slutit ett avtal med Taxi att enkel resa mellan klubben och centrum Karlskoga ska kosta 250:-.
Vi får nya index på hålen på stora banan. De är framför allt anpassade för matchspel.

4.

Måndagsgolfen 2016.
Vi börjar 25 april och spelar sista tävlingen i Order of Merit den 29 aug. Uppehåll veckorna 27 och 28.
2 klasser: A-klass 0-21,0 och B-klass 21,1-36. Vi diskuterade om vi skulle göra som vid klubbtävlingarna
att dela startfältet mitt itu och skapa en flytande gräns, men vi beslutade att börja med fast gräns och
göra en utvärdering efter c:a 5 tävlingar.
Tävlingsledare är klara inför säsongen. Ersättning till tävl.ledarna blir en matkupong i golfrestaurangen
+ fritt spel då man sitter tävl.ledare. Info träff med tävlingsledarna blir 6 april kl. 09.30 i klubbhuset.
Vid önskemål om tidig resp. sen start skall Leif kontaktas eller att man skriver i meddelanderutan vid
anmälan orsaken till önskemålet. Att äta lunch i vår golfrestaurang efter tävlingen skall numera vara
ett godtagbart skäl!

5.

Upptaktsträff blir onsdagen den 20 april kl. 15.00.
Info från Bumle eller annan person då Bumle själv är på golfresa.
Info från greenkeeper.
Spelschema.
Kaffe + bulle.
Mail om detta skickas ut till alla seniorer i klubben.

6.

Lagledare för seriespelet
Viktigt att påminna om bollplockning! (Leif)

7.

Säsongsavslutning.
Vi har avslutning den 5 september. Vi gör som förra säsongen med en tävling och därefter
prisutdelning. Vi kommer även att bjuda på en subventionerad måltid.

Karlskoga 2016-03-21.
Kerstin

