
Noteringar vid möte med lagledare för Tortuna GKs äldre 

seniorer, 20 mars 2023. 

Mötet tyckte att för onsdagsgolfen skulle 12 av 18 tävlingar 

räknas för resultatet i ”Player of the year”, samt att valfri tee 

skall gälla . 

Vi tar med oss detta till upptaktsmötet 20 april. 

Onsdagsgolfen fungerar som kvaltävling till deltagande i 

serie-och matchspelslagen. 

Vid seriespel gäller om resultatet är 75 eller bättre, är 

spelaren automatiskt uttagen till nästa tävling. 

Vid matchspel gäller att vinst i den individuella matchen 

garanterar spel i nästa tävling. 

Övriga spelare uttages efter resultat i onsdagsgolfen. 

Vid problem är det lagledarens uppgift att bemanna laget 

efter bästa förmåga. 

Gunder sköter mottagandet av startavgiften och den 

fortlöpande resultatredovisningen, samt prisutdelningen på 

onsdagar. 

Gunder betalar också ut bilersättningen till lagledarna i 

matchspelslagen. 

Matchspel 

Den som håller med bil vid bortamatcher, utom kommunen, 

får 20 kr/mil i ersättning, detta baserat på två bilar per 

åldersgrupp. 

För H65 gäller ersättning för 120 mil = 2400 kr 



För H75 gäller ersättning för 66 mil= 1320 kr 

För H80 gäller  ersättning  för 18 mil= 360 kr 

Varje deltagare i matchspelslagen betalar 150 

kr/tävlingstillfälle till lagledaren. Detta finansierar 

måltiderna vid hemmamatcherna. 

Kaffe och smörgås efter nio hål slopas denna säsong. 

Runar får förhandla om måltidspriset under våren. 

Seriespel  

För spel i Västmanlandsserierna finns ännu ingen 

tävlingsbeskrivning, enligt Classe spelar även H65 från röd 

tee, eller liknande, under kommande säsong. 

Övrig information fanns inte att tillgå vid mötet. 

Övrigt. 

Lillemor skickar ut en lista över medlemmar i varje 

åldersgrupp. Vi skall uppmärksamma att en del kan ha 

enkelt medlemskap, vilket innebär att de skall betala 

greenfee vid tävlingarna. 

Ett utskick för att få nya medlemmar att deltaga i våra 

aktiviteter kommer att skickas ut från kansliet. 

Uppmanades att alla som tävlar för oss bör ha någon form 

av plagg med vår logga på. 

Lillemor visade en del nya plagg och kepsar som kommer att 

börja säljas inom kort, liksom logobollar och presentkort 

som kan köpas i vår reception. 



Ny lista över lagledare bland seniorer distribueras och sätts 

upp på anslagstavlan samt på hemsidan. 

Vi talade också om lagledarnas ansvar, förutom att han skall 

peppa alla spelare till stordåd och ta ut laget. Nedan en 

redovisning av detta. 

Vid matchspel: Bjuda in motståndarna enl. erhållen 

spelplan, ordna måltiden, redovisa resultaten till ledningen. 

Fördela bilersättningar, organisera resan vid bortamatcher. 

Vid seriespel: Anmäla laget till arrangerande klubb, ordna 

priser och prisutdelning . Vid spel på hemmabanan 

samarbeta med kansliet för och under tävling. 

Västerås 2023-03-20 

Torsten J 

 

 


