
Protokoll från JK-möte   
Datum: 2020-03-04 

Närvarande: Tomas Hjälmestad (TH), Fredrik Tölldén (FT), Christer Brandt (CB), Jan Sjursen (JS), Tore Aksnes (TA) 

Distribution: Till närvarande, Anders Nilsson (AN), Stefan Laremark (SL) 

Agenda: 

1.  Hur ser urvalet av juniorkläderna ut?                                     FT/TH 
2.  Förslag ”Utbildning regler”                                                       JS/TH 
3.  Antal spelare i olika klasser 2019 juniortour, hur såg den ut?         TA 
4.  Kontakt med blivande TL till Slaget om Göteborg                              JS 
5.  Vad gäller för förtäring för TL                                                   AN 
6.  Hur kan godkännande av köp i rest. se ut                                           TA 
7.  Utbildning TL, NH tar hand om det men behöver få mer info 
 vilka det gäller                                                                             AN 
8.  Juniortour, E-klass (150 m)                                                       AN 
9.  Övrigt? 
 

Anteckningar: 

1. 

Lista för Juniorkläder är utskickad. Kläder kan beställas nu. 

Angående knattekläder väntar vi på svar från New Wave. CB har annan kontakt med New Wave och kollar med dem. 

Det diskuterades även om vi ska ha andra artiklar med Delsjö logo, t.ex. ryggsäck, paraply, etc. Vad tycker klubben 
om detta? Anders kan kanske ta reda på det (?). 

2. 

Vilken typ av regler var det tänkt enligt agendan? Bör själva klubben vara ansvarig för regelträning, kanske inget för 
JK? Bör diskuteras ytterligare. 

Det finns en ”app” som heter ”Golf i Sverige”. I den kan man spela regel-quiz som kan vara givande. 

3. 

Nedan visas antal spelare i de olika klasserna för Juniortouren under 2019.   

  

 



Vi beslutade att inte ändra på klasserna A, B och C inför denna säsong.  

Däremot delas D-klassen upp i ”D49” för hcp 36,1 – 54,0 och ”D150” för hcp 36,1 – 99. Fördelarna med detta är att 
det stora antalet spelare i D-klassen reduceras. Dessutom blir det lite mera rättvist, eftersom det oftast har varit 
svårt att få poäng för de som spelar från 150-pinnen. Nu kommer dessa att spela i en egen grupp. OBS: Detta innebär 
fler priser.   

4. 

Det är viktigt att vi kommer igång med förberedelser inför ”Slaget om Göteborg” ganska omgående. Nils (domare) 
har sagt ja till att medverka. CB likaså. Fyra personer har anmält att de hjälper till. 

Tävlingshandboken för 2020 kan vara till hjälp, enlig JS.     

5 + 6. 

Nedan finns ett förslag på Regler för förtäring och en Procedur för hur det kanske kan fungera:  

Regler: 

- De personer som deltar i att arrangera en tävling eller annat planerat arrangemang, och arbetar 
med detta under tid(er) för måltid, kan få en gratis måltid på Delsjö Golfkrog. Måltiden kan vara en 
frukost och/eller lunch och/eller middag. 

- Fika (kaffe eller te) får ej tas i restauranten, om det inte ingår i måltidspriset. Kaffe och te görs själv i 
klubbens kök. Kaffebröd kan inhandlas vid ovanstående arrangemang. Ersättning fås mot kvitto i 
receptionen.  

 

Procedur: 

• De som deltar i att arrangera tävling, etc, enlig ovan, hämtar en namnskylt i receptionen. 
(Receptionen måste alltså inhandla ett antal namnskyltar, där man kan skriva sitt namn på ett 
papper och sätta in i namnskylten). Namnskyltar kan eventuellt även finns tillhands på annat 
ställe, om receptionen är stängd. 

• Namnskylten kan förslagsvis vara förtryckt med ”TÄVLINGSLEDARE”. Man skriver sitt namn och 
datum på namnskylten och bär den under arrangemanget. 

• En fördel med namnskylten är att alla ungdomar och föräldrar vet vilka som arbetar med 
tävlingen den dagen (och vad man heter…). 

• När restauranten ser att man bär en namnbricka enligt ovan, med dagens datum, debiterar 
restauranten måltiden till ett visst konto för klubben. 

• När arbetet med tävlingen är slut lämnar man tillbaka sin namnbricka till receptionen (eller till 
klubbens brevlåda). Själva plastfickan återanvänds vid nästa tillfälle.   

• En person i JK är ansvarig för att ovanstående fungerar och att eventuella förbättringar görs, när 
så behövs. (Förslag: ??Anders??). 
 

Anders kollar med klubben angående dessa Regler och Procedur. Vad gäller för andra kommittéer i 
klubben? 
 

7.  Inga kommentarer. 

8.  E-klassen är kvar som tidigare. 

9.   Lördag den 28 mars är det städdag. TH informerar juniorerna. 

 

Vid pennan: Tore A. 

 


