
Protokoll  

Herrkommitten 2015 07 21 

Närvarande: Peter Lindberg, Glenn B Eriksson, Mikael Josefsson, Andreas Jansson och 

Kenneth Johansson. 

Plats för mötet: Forsbacka GK 

Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

EKONOMI: Kassören meddelade per mejl att det bara är intäkter. 

KM-HELGEN: Ålderskategori-KM kommer i år att räknas in i rankingen ”Race to XO”. 

Ordförande fixar till resultatlistor efter resultaten i GIT, som lämnas till Micke Grönqvist för 

införande i rankinglistan. 

FINAL ”RACE TO XO”: Finalen spelas Söndagen den 20/9 med första start 10,08. De 20 högst 

rankade inbjuds till spel. Skulle ngn. ha förhinder går platsen till den 21.erankade, osv.  

AVSLUTNING: Avslutningsscramblen spelas i år den 26/9 med första start 12,00. Det blir inte 

”MIXED” i år. Ordf. bokar starttider och lägger in som tävling i GIT. Ett anslag i klubbrummet 

görs också. Andreas kollar tillgängligheten på XO, priser och tider. Vi hör med damerna hur 

dom tänker göra.  

SCOREKORT: Bättre diciplin av tisdagsspelare önskas. Varje spelare måste lämna in ett eget 

scorekort! Man kan inte lämna in 2 scorer på samma scorekort. Likaså skall allla eventuella 

pliktslag vara medräknade på det inlämnade och signerade scorekortet. Skärpning! 

RE ENTRY: Ett förslag om re-entry i herrgolfen diskuterades. D.v.s man kan köpa sig en ”ny” 

start om man inte är nöjd med sin förmiddagsrunda. Det skulle kosta 200:- plus startavgift. 

Den gamla scoren kastas och den nya måste räknas. Förslaget avslogs. 

FREDAGSGOLFEN: 28 Augustgi är Herrkommitten värdad för Fredagsgolfen. Ordf. hör med 

Ziad om meny. Vi hör med Medlemskommitten om råd. 

ÖVRIGA FRÅGOR: Greenerna på 10 och 13 diskuterades. Vid ev. ombyggnad roddar HK ihop 

manstimmar. 

VIKTIGA DATUM: 15/9 sista rankingomgången för ”Race to XO” 

20/9 Final ”Race to XO” 

22/9 Sista Herrdagen 



25/9 Sista speldag för finalen i Öhmans minne 

26/9 Avslutning 

Mötet avslutades med kaffe och bullar som Mikael Josefsson fixat. TACK. 

Nästa möte 18/8 på Forsbacka 

 

 


