Minnesanteckningar från Seniorkommittémöte 2017-11-23
Närvarande: Gunder Eriksson, Mats-Olov Engström, Leif Herlufsén, Per-Anders
Fors och Kerstin Hjersing

1. Föregående protokoll
Gicks igenom och godkändes.
2. Säsong 2017.
a/ Statistik: Vi hade 1747 starter under säsongen uppdelade på 883 i Aklass och 864 i B-klass.
b/ Ekonomi: 73.450:- i intäkter. Vi delade ut c:a 65.000:- till priser i form
av presentkort hos Bumle. Upptaktsträff och avslutningsfest c:a 7.000:-.
Vi hade ett överskott på 1.100:-, som vi tar ut som presentkort, för att
använda till priser till nästa år.
Vi diskuterade om nästa års presentkort skulle kunna gälla även i
golfrestaurangen, hos sponsorer och i vår egen golfklubb för att t.ex.
betala rangekort mm. Vi ska undersöka detta.
3. Förändringar inför 2018.
a/ Seniorkommittén kommer att utökas med Per-Anders Fors.
b/ Lottningen till vår Måndagsgolf kommer att skötas av Leif Herlufsén
(de första 6 tävlingarna), Mats-Olov Engström (nästa 7) och Per-Anders
Fors (de sista 7). Ev. sena återbud skall alltså lämnas till dessa herrar.
Återbud tävlingsdagen skall lämnas i receptionen.
Inga gamla scorekort kommer att användas. Korten kommer att tas ut i
Gitsystemet, vilket betyder att inga adresslappar behöver klistras.
c/ Betalning skall ske i Receptionen och kortbetalning är önskvärd, men
kontantbetalning kommer också att funka. Utsedd tävlingsledare
kommer att ta hand om detta från 07.30 till c:a 10.00, då
receptionspersonal tar över. Vi räknar med att det därför bara behövs en
tävlingsledare per gång då tiden inte blir så lång.
4. Förslag till spelschema.
Första tävlingen blir den 23 april om vädret tillåter. Vi hoppar över den
30 april. Sista Måndagsgolfen blir den 2 oktober, som dock ej ingår i

OOM. Det blir 20 tävlingar under säsongen. Uppehåll vecka 28,29 och 30,
vilket är ett önskemål från vår greenkeeper.
I samtliga partävlingar skall herrar spela från tee 53 och damer från tee
46. I singeltävlingar kan man välja vilken tee man vill, som man är
sloopad för.
5. Övriga frågor
Vi har beslutat att följa klubbens övriga policy och inte lämna in
resultatlistan till Karlskoga Tidning.
Distriktsserien saknar lagledare! Om ingen ställer upp måste vi gå ur
serien. Leif kommer att skicka ut ett mail och vädja till att någon ställer
upp. Distriktsserien är ett lagspel bestående av 3 herrar och 3 damer,
som spelar matchspel individuellt mot 6 andra från en annan klubb.
Nästa möte planerar vi hålla i mars 2018; förslagsvis en måndag fm.
Gunder kallar.
Vid pennan
Kerstin

