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 Tid: Kl. 08.30-09.30 
 Plats: Klubbhuset 
     

Närvarande: ca 45 st (svårt att räkna exakt)    
  

 
 Bilagor:  1. Regler för vintergolfen. 
  2. Inbjudan gympa 
  3. Startansvariga vinter 18-19. 
 
   
1. Mötets öppnande 
 Ordförande Anders Ringius hälsade välkomna. Han pratade lite om säsongen med både varmt 

väder, torra fairways, men ändå ganska många som spelade. 
 Utskickad dagordning gäller för mötet. Bo Hansen skriver minnesanteckningar. 
     
2 Erfarenheter från sommarsäsongen 

 Onsdagsgolf 

Bo informerade lite om statistik från onsdagsgolfen under året. Från 18-04-25 - - 18-10-10 har det 
varit 222 st pristagare till 100 st olika spelare. Och en liten ökning av deltagare trots färre onsdagar 
att spela p g a den långa vintern. Prisutdelning hölls från senaste onsdagen. Leif Lundkvist hade en 
fråga angående tidig start. Trots att han begärt tidig start hamnade han över en timme efter första 
boll. Svaret blev att det är många som begär tidig start och då placerar GIT tydligen i den ordning 
man anmält sig. Vill du vara helt säker på tidig start p g a något själ får du slå en signal till Ann-Helen 
och vädja, så kanske hon kan flytta på dej. 

 Matchspel 

Lars-Inge meddelade att matchspelet har administrativt fungerat väldigt bra och gått snabbare än 
tidplanen, och att alla meddelat in resultat på ett bra och snabbt sätt. Prisutdelning hölls, 50 % av 
pristagarna närvarande. 

 Flaggtävling 

Flaggtävling hölls som vanligt i år, med Lars-Inge, som administrativ chef. 51 st deltog. Denna tävling 
räknas också in i tävlingen ”Gubben”, men då måste man spela som en vanlig onsdag.  

 Sommarcup 

Resultatet från sommarcupen presenterades på mötet, eftersom det varit väldigt tätt i toppen och 
många hade chans att komma på prislista inför sista gången. Dock hände inte så mycket. 5 st 
pristagare fick sina priser och dessutom fick de som varit med alla sommarcuper extrapris bestående 
av golfbollar.  

Marino Persson tog till orda och ville lämna ett förslag till nästa år. Han vill att man skall få spela från 
valfri tee när man så önskar. Det har tidigare varit så att från den tee man börjar spela på vid första 
sommarcupstävlingen måste man spel ifrån hela säsongen för att få räkna resultatet. Flera i 
församlingen tyckte det var ett bra förslag, och även kommittén meddelade att man haft uppe det till 
debatt. Införes från 2019. 

Seriespel 

Vi har haft 2 lag i H70 och 1 lag i H80, vilka har klarat sig ganska bra. H70-laget i div 1, klarade sig 
kvar vilket var mycket bra. 

 Gubbaklubban 

I år har det som vanligt varit 5 tävlingar på respektive klubbs bana. Tyvärr var Älmhults bana milt 
sagt dålig p g a torkan och stora sprickor på fairway och Lagans layout fick också kritik eftersom man 
vid kanonstart kan få passera E4:an 6 gånger. Det var en hel del spelare från Växjö GK, Glasrikets 
GK och Alvesta GK, som riktade hårda omdömen angående detta och är tveksamma för att deltaga 
på dessa banor om man inte gör något åt detta.  
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 Kristallcupen. Diamantcupen 

Bo H informerade om att vi förlorat både vandringsprisen på vår hemmabana i år. Nästa år är det på 
Växjö GK 

 Ronneby 

Det har som vanligt hos oss i maj och i Ronneby i augusti. Något bättre deltagarantal, så vi har 
kommit överens med Ronneby att fortsätta även nästa år. 

 Resor 

Damerna arrangerade resan på våren, vilken gick till Karlshamns GK. Herrarna på hösten, resan 
gick till Vetlanda.  

 

Information: Resultat från nästan alla tävlingar vi gjort under året finns redovisade på 
hemsidan eller är hänvisade till GIT 

 
3 Inför vintern 

 Handicapregler 

I fjol gjorde Lars-Inge upp regler och om vad som gäller när vi börjar med vintergreener. Samma 
regler kommer att gälla i år, med någon liten justering. 
Vi spelar på sommargreener, så länge det är tillåtet och då gäller naturligtvis vanliga regler. 
Observera dock att vara och en måste själv handicapjustera sitt exakta hcp via GIT. När 
vintergreener börjar gäller ditt exakta hcp x 60% och sedan den vanliga slooptabellen. Ev. justering 
görs efter de regler Lars-Inge satt upp. 

 

 Ej GIT-anmälan på vintern 
   Tider: Anmälan senast 09.25. Lottning. Information och prisutdelning 09.30 och sedan utgång till hål.  
  

 Vintercup 

 Vintercupen skall genomföras som vanligt. Start när vintergreener tas i bruk. Valfri tee gäller. 
 

 Gymnastik 

 Gymnastiken i vinter startar den 1 november. Se bifogad inbjudan. 

  

 Onsdagar, då det inte går att spela 

Tidigare om åren har vi gjort promenader från klubbstugan och en gång gick vi runt Växjösjön någon 
spelfri onsdag. Intresset för sociala promenader har svalnat betydligt, så Anders R frågade om det 
finns några idéer angående detta, eller var en gör som han vill? Skicka gärna in förslag till kommittén 
angående detta. 

 

 Regelkurs 

Som troligtvis alla vet, så är det förtydligande, några nya golfregler som skall börja gälla från 2019. 
Leif Lundkvist ställde sig upp och berättade lite om vad som komma skall. Han själv skall gå på 
informationsträffar i förbundets regi. Utbildningar skall hållas i januari, februari, och därefter kan vi ha 
kurser på klubben, så det återkommer klubben med. Leif att det är lite förändringar, detta är försök till 
ett enklare språk m m. Vill man själv titta på de nya reglerna kan gå in på rand.org och kanske hitta 
vad man söker? 
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4.  Kommitténs sammansättning 

 Kommittén har haft förmöte och själv tagit upp frågan och samtliga har sagt de är villiga att fortsätta. 
 C-G Göthe ställde frågan om man inte skulle slå ihop herr och dam i ”seniorkommitté” 60+? 
Det sades då att damkommittén inte enbart består ab äldre utan även lite yngre damer är med i den 
kommittén, men tanken är god tyckte man och frågan är öppen framgent. 
 

 

5.  Ekonomisk redovisning 
 Kassör Anders Karlström informerade om att vi har ca 2.500 i kassan. 
 

6.  Prisutdelningar 

 Anders Karlström utförde prisutdelningen som återstod. 
  ”Gubben”.  Rojel Karlsson var vinnare av denna och fick mottaga vandringspriset plus ett 

presentkort, vilket är nytt för i år. Dessutom fick de som varit med alla tävlingar ingående i Gubben, 3 
st golfbollar var. 

 
 Ann-Helen kom fram och fick ett presentkort för sin insats för kommittén under året. Petter får också 

ett presentkort.      
 

7.  Övriga frågor 
 
1. Stig Johnsson: I vinter skall mycket röjas runt och i kring banan, och det behövs frivilliga, förutom 

de som under tidigare år varit med. Nu finns det ca 10 personer som regelbundet träffas på 
tisdagar klockan 08.30 vid maskinhallen. Det behöver bli fler. Anmäl dej till Stig om du är 
intresserad. Du behöver inte vara med varje gång, men när du har tid.  
Utbildning i röjning kan ordnas och klubben står för den kostnaden. 

2. C-G vill ge sittande kommitté en applåd och församlingen höll med och klappade händerna. 

3. Marino Persson vill ge UK en eloge för att det funkat väldigt bra med detta. Tack UK. 
 
8.  Avslutning.  

Anders Ringius tackade för visat intresse. 
 

67 st gick sedan ut för att genomföra onsdagsgolfen i dimman, men senare blev det nästan 
sommarväder. 

 

10.  Möten framöver 
 
 Vårmöte planeras till 3 april 2019 
 

 
Växjö 2018-10-19 
 
Vid datorn 
 

Bo Hansen 
 
Bo Hansen      



Regler för vintergolf 2018-2019 

Handicapregler vid spel på vintergreener 
Vinterhandicap (V-hcp) 

• Spelare påbörjar vintergolf med V-hcp = 60% av EGA-hcp enligt GIT när vintergreener tas i bruk.
• Spelhandicap för vintergolf erhålles enligt ordinarie slopetabell.

Förändring av V-hcp 
Rond över 18 hål med resultat 

• < 72 medför sänkning av V-hcp med 0,3 för varje slag under 72
• 72 – 75 medför ingen förändring av V-hcp
• >75 medför höjning av V-hcp med 0,1

Var och en får hålla reda på sitt spelhandicap vid första tillfället då vi spelar på vintergreener. Efter första 
tävlingen och efter att resultaten redovisats, kommer administratören ta fram en lista med nya spelhcp. 
Denna lista publiceras sedan på hemsidan. 

Efter vintern återgår vi självklart till ordinarie hcp. 

Handicapregler vid spel på sommargreener 

• Exakt handicap = EGA-hcp enligt GIT
• Spelhandicap enligt ordinarie slopetabell
• Eventuell påverkan på hcp inrapporteras av spelaren i GIT.

Lottning och startordning 

• Fri lottning gäller.
• Kanonstart.

Startansvarigas uppgifter 

• Manuell hantering av scorekort m m under hela vintersäsongen
• Fylla i resultatrapport (tee och bruttoresultat)
• Maila ifylld resultatrapport till administratören.

Speciella regler för vintergolf 

• Vintergreener: Green räknas som den dressade ytan och där får man alltså rengöra bollen.
• När bollen ligger närmare hål än 90 cm räknat från vinterhålets kant till bollens "framkant" räknas

bollen som hålad vid nästa slag och du kan ta upp bollen och gå vidare till nästa hål. Banpersonalen
sprejar kanske en linje för just detta avstånd.

• Vi spelar i 2 klasser, lika många i varje klass. Klassindelning efter V-hcp.

Vintercupen

• Vintercupen startar när vintergreener tas i bruk.
• Vintercupen avslutas när sommargreener tas i bruk.
• Bäst av 3 vid minst 6 tävlingar, bäst av 5 vid minst 10 tävlingstillfällen.
• Fritt val av tee vid varje speltillfälle.
• Skriv på scorekortet varje gång från vilken tee du spelar (om inte räknas spel från tee 49 för herrar och

tee 41 för damer).

• Vid lika resultat slutdagen skiljes man åt med spelhandicapet den dagen. Lägre spelhandicap går före



Seniorkommittén  
bjuder in till 

   

MOTIONSGYMPA 
för 

Seniora medlemmar i 
Glasrikets GK 

 

 

 
Start: Torsdag den 1 november 2018 klockan 10.00 och därefter varje torsdag 
 fram till och  med mars månad 2019. Ingen föranmälan. 
 
 

Plats: Växjö Simhalls motionslokal (nedre plan) 
 
 

Kostnad: 200 kronor. Gäller för hela säsongen. Om du vill, kan du redan nu swisha 

in summan till +46 79 340 59 57, så noteras du på listan. Skriv ditt namn eller 
Golf-ID på inbetalningen. 

 

Ledare: Gunilla Sjödin, tel 073-158 15 90 
 

Innehåll: Rörlighet, koordination, lite styrka och kondition under cirka 55 minuter. 
Passar både för dig som ”vill komma igång” och för dig som är lite mer 
tränad. 

 
 
Välkomna! 
Glasrikets GK/Seniorkommittéerna 



Glasrikets GK
Herrseniorer

ONSDAGSGOLF
Startansvariga nov 18-april 19

NOVEMBER 2018 Telefon Mailadress

Wolf Wallström 070-246 34 34 wolf.w@telia.com

Bertil Olofsson +460767788644 besolo.vaxjo@netatonce.net

DECEMBER 2018-JANUARI 2019

Bertil Forsberg +4647061385 bertil@lakeya.se

Evert Johansson +46730813766 evert.i.johansson@telia.com

FEBRUARI 2019- Mars 2019

Werner Törnblom 070-5150414 werner@tornblom.eu

Thomas Westergren 070-2617299 thomas.westergren@bredband2.com

APRIL 2019

Rojel Karlsson 070-8242846 rojel.karlsson@gmail.com

Lennart Andersson +47061445 lvandersson@hotmail. com

Bara 1 gång, nytt försök

Bara 2 gånger 17-18, så 
nytt försök

FÖRSLAG




