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Sid 1

Styrelsemöte
Plats
Närvarande

Klubbhuset
Lennart Håkansson, ordf
Valdemar Johansson, vice ordf
Per-Olov Olsson, sekr
Britt-Marie Allard
Lars-Olof Petersson
Ingvar Sievert
Wallis Alzén
1 Ordf hälsade välkommen

Dagordning 2 Dagordningen fastställdes
Vinteraktiviteter

3 Ordf konstaterade att både bowling (2 ggr/vecka) och bangolf (1
g/vecka) är igång som vanligt.

Seniorpokalen 4 Höstmötet beslutade om ett modifierat poängsystem, som L-O
Peterson lägger upp på hemsidan. Det innebär bl.a. att det alltid är
16 spelare i finalen och att en delseger ger plats i finalen, oavsett
övriga resultat.
Tisdagsgolfen 5 Tisdagsgolfens individuella tävling kompletteras med en samtidig
lagtävling.
Höstmötet beslöt att A-klassen och B-klassen skulle lottas var för
sig. Styrelsen vill riva upp detta beslut, eftersom det inte gynnar
vår uppfattning att att tisdagsgolfen ska ha ett starkt socialt inslag.
Tee 6 Distriktet har beslutat att seriespelet för H70 spelas från röd tee.
Därför måste 70-åringarna få göra detta i tisdagsgolfen. Eftersom
GIT tillåter val av tee, blir det så att H75 automatiskt spelar från
röd tee, medan H70 kan välja röd. Spelare under 70 spelar från gul
tee och alla har rätt att välja gul.
Vid vissa tävlingar spelar alla obligatoriskt från röd tee och berörs
inte.
Matchspelet

7 Ett delvis nytt system tillämpas i år. L-O Peterson lägger ut det på
hemsidan.

Matchspel mot 8 Följande gäller efter kontakt med andra klubbar:
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andra klubbar

Gamla Grabbar

Sid 2

Tranås GK: 1 utbyte/år, plats ej bestämd
Hooks GK: 1 utbyte/år, i år i Hook
Mjölby GK: 2 utbyten/år, vårmötet i Mjölby, höstmötet i Gränna.

9 Sedan tidigare har våra önskemål om viss rotation av klubbar
bland de tre grupperna framförts, men intresset för detta från
andra klubbar verkar lågt. Det har också visat sig att intresset att
spela GG är ganska lågt bland grännaspelarna. Varför?

Seriespelet 10 Åldersgränserna i seriespelet har flyttats fem år: nya klasser är
H60 (19 aktuella spelare), H70 (38 aktuella) och H80 (12
aktuella). Varje lag består av 4 spelare, de tre bästa resultaten
räknas. Vill vi ha fler än ett lag per klass? P-O Olsson pratar med
Per-Göran Nyqvist och Hans Granbom för H60; Lennart
Håkansson pratar med Bo-Leif Carlsson och Weimar Nilsson för
H70; beträffande H80 väntar vi lite.

Hösttouren 11 Läget när det gäller hösttouren är oklart.

Frivilliga 12 Vi räknar med att vi gör samma insats som tidigare i bunkrar, på
rangen etc. och Patrik Svensson förväntar sig samma. Ansvariga
arbetsinsatser på
tar kontakt med arbetslagen. Vi borde vara ytterligare en eller två
banan, GRIS
på greenvältningen.
Regelkunskap 13 Många har uttryckt intresse för att få utbildning i regeltillämpning.
L-O Peterson pratar med lämplig person.

Tävlingsprogrammet 14 Lennart Håkansson utformar tävlingsprogrammet tillsammans
med tävlingskommittén.
Vårmötet 15 Seniorernas vårmöte äger rum måndag 21 mars 14.00. Dagen efter
sker klubbens vårmöte/årsmöte.

/Per-Olov Olsson.

Justeras:Lennart Håkansson

