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HERRKOMMITTÉN 

Protokoll fört vid sammanträde med Herrkommittén den 27 november 2019. 

Närvarande: Stefan Engdahl, Bertil Jansson, Göran Larsson, Bo Sterner, Ingemar Nilsson, 

Jörgen Gullstrand, Mattias Bengtsson och Lars Christersson. 

 
§1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 
§3 Information från Ingemar och om höstmötet 2019 och viktiga frågor för 

herrkommittén 
Vi informerades om att ur hans aspekt var det ett bra möte. Det var inga 
kontroversiella beslutsfrågor under mötet. Vi valde en delvis ny styrelse med 
två nya medlemmar Anette Müntzing och Marianne Lindvall. Frågan om hur vi 
skall finansiera ett nytt bevattningssystem skall styrelsen utreda fram till 
vårmötet 2020 och där presentera olika alternativ. Under möter gavs en kort 
information om det nya WHCP. Klubben firar nittio års Jubileet den 26 maj. En 
skrift med en historisk återblick är under arbete. Vi fick information om 
förändringar i kommittéerna. Klubbens ekonomi visar på att det blir ett 
plusresultat trots stora reservationer i budgeten.  

 
§4 Information från klubbchefen  

Ny ordförande i tävlingskommittén är Jörgen och från den avgående kommittén 
är Kurt den enda kvarvarande. Det kommer att hållas ett möte inom kort för att 
ta ställning till det förslag till tävlingsprogram som avgående kommittee 
upprättat. Klubbens tävlingskalender skall var klar i januari. 

 
§5 Information från greenkeeper 

Mattias är övergripande nöjd med säsongen, trotts angrepp av dollarspott som 
är ett generellt problem för många banor i världen. Som det är just nu finns 
ingen lösning på hur vi skall få bukt med problemet. Säkerheten på drivning 
rangen skall förbättras med böljande vallar runt rangen samt komplettera med 
staket. Det planeras även att göra motsvarande längs vägen vid hål fem dock 
utan staket. Bankommittén planerar att göra om bana till ett par 72 igen. Det 
finns ett eventuellt nyväckt intresse från kommunen att gräva ett dike på hål 16. 
Arbetet med att planera om infarten från Köpingebrovägen fram till klubbhuset 
blir mer välkomnande pågår. 

 
§6 Erfarenheter av verksamheten 2019 

Det har varit ett år med många tävlingar och stort deltagande. Utbytet med 
Österlengolfen har varit bra men det hade varit klent med spelare från YGK på 
andra banor, tyvärr en tråkig avslutning på YGK på grund av dåligt väder. I 
seriespelet har vi varit representerade med sju lag, tyvärr kunde årets Baidas 
cup inte genomföras på grund av dåligt väder.  
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§7 Tävlingsverksamheten 2020: 
Herrdagar och trivselgolfen kommer att fortsätta som tidigare år. 

• Generella frågor inför tävlingsverksamhet 2020 
Vi skall försöka inkludera de 150 prova på golfare som finns. Vid 
planeringen skall vi beaktande det nya WHCP reglerna. Frågan om val 
av tee skall klarläggas och fastställas. 

• Inriktning av herrgolfen sommaren 2020. 
Inbjudan till en grupp bestående av fem medlemmar är utsänd. Planen 
är att var klara med bestämmelsen den 12 januari. 

• Trivselgolfen 
Fortsätter som tidigare. Nuvarande kassör slutar så vi söker en ny 
kassör. Kontanthanteringen är ett framtida problem för kommitteen. 

• Österlengolfen 
Idéer finns om att utöka med en klubb, men inget är bestämt. Se över 
hur priserna skall köpas in, priser från Systembolaget är ingen optimal 
variant. 

• Seriegolfen 
Inför säsongen 2020 är sju lag anmälda till 2020, programmet kommer i 
början på året. 

• Övrigt utbyte med andra klubbar 
För närvarande är det endast Österlen utbytet som är aktuellt. 

• Kontakter med andra kommittéer 
 Vi måste återigen försöka förbättra utbytet mellan kommittéerna. 

 
§ 8 Övriga frågor 
 Inga 
 
§9 Nästa möte 2020-01-22 
 

Stefan Engdahl  Lars Christersson 
 
 Ordförande   Sekreterare  
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