
Herrkommitténs möte nr1 säsongen 2023, torsdag den 5 januari.

Närvarande: Harri Ahlholm, Peder Göransson, Anders Wibaeus och Ulf Westerberg

1. Till sekreterare valdes Ulf Westerberg.

2. Beslut togs om att alla nya deltagare får 50% på anmälningsvagiften vid första spel-
    tillfället säsongen 2023. Som ny deltagare räknas de som ej deltagit någon gång un-
    der de två sensate säsongerna. Ulf har kollen på detta.

3. Från deltagaravgiften som, trots inflation och minskat värde på kronan, fortsatt är på
    100kr, dras 8kr/deltagare. Mestadels till priser för ”Eclectic med låsning”, men även
    till ett lite större pris än det har varit till den som vinner Order of Merit.

4. Alltså ingen särskild avgift för deltagande i ”Eclectic med låsning”, utan alla kan del-
    taga i denna tävling.

5. Nytt för i år är att det är bruttoscoren som man låser respektive hål på. Vid sista spel-
    dagen, dvs sista deltävlingen dras hälften av spelarens hcp bort från bruttoscoren. Vid
    de sällsynta tillfällen som det är ett plus-hcp, så läggshalva hcp ovanpå bruttoscoren.
   Denna förändring görs på prov, för att vi tror att detta kan göra så att alla får chansen
   att vinna denna tävling, även de med lågt hcp. Utvärdering efter säsongen.
    (Låt oss säga att en spelare har 18,2 i hcp vid sista delomgången och har låst hålen på
    12 par och 6 birdies. Det ger bruttoscoren 65 slag. Därifrån dras då 18,2/2=9,1 och det
    ger då slutresultatet 55,9. Placeringberor sedan på vilken bruttoscore de andra låser på
    och vilket hcp de har.)

6. Säsongen 2023 är det även fritt val av tee utifrån ålder:
    Fr.o.m. 75 år (f -48 eller tidigare): - Fritt val av tee, röd, blå eller gul
    Fr.o.m. 70 år (f -53 t.o.m. -49): Fritt val av tee mellan blå och gul
    Fr.o.m. 69 år (f 1954 -- 2022): Inget val, gul tee gäller.

7. Starttiden mellan 13.00 och 15.00 fortsätter att gälla, men i år provar vi med att räkna
    ned från 15.00, eller 14.00 när mörkret råder, dvs vi ordnar bollar med de sena först
    från 15.00 eller 14.00 och sedan neråt mot kl 13 eller 12.

8. I år hoppas vi kunna använda rummet ovanför restaurangen för scoreinmatning vid en
    fast dator, så att det går lättare med det administartiva vid deltävlingarna.

9. Bokföring och administartion utanför själva speltillfällena sköts av Ulf även denna sä-
    song.
    Ulf frikopplas 3-4 ggr (ev. fler om det går att ordna) under säsongen vid speltillfällena.
    Anders och Peder tar då över uppgifterna.
    Harri sköter kuren, så att det finns folk som tar dennna arbetsuppgift.

                                                                              vid protokollet/ Ulf Westerberg


