Hösttouren
Bakgrund
På Östergötlands golfförbunds höstmöte 2017 fick styrelsen i uppdrag av klubbarna att se över
regelverket för hösttouren och att ett förslag skulle tas fram för ett beslut att gälla from 2018.
Hösttouren har genom åren varit välbesök för många golfare och det har varit ett stort antal
startande varje år. Samtliga klubbar var angelägna om att hösttouren kunde fortsätta eftersom det är
en bra avslutning av golfsäsongen.

Beslut om det framtida regelverket
Beslutet om ett framtida regelverk skall fattas i anslutning till Östergötlands Golfförbunds årsmöte
den 26 mars 2018. Beslutsfattare är respektive golfklubbs styrelseordförande eller den som har
fullmakt att företräda klubben.

Arbetssätt
Workshop med representanter för seniorgrupperna på klubbarna samt en banägare genomfördes
den 13 februari 2018. Syftet med genomförandet var att samtliga deltagare skulle få möjlighet att
påverka resultatet innan förslag till beslut tas fram. Ansvaret för beslutsförslaget enligt nedan har
Östergötlands golfförbund.
Följande punkter fick gruppen arbeta igenom i grupparbete:





Vad är positivt utifrån spelarens perspektiv
Vad är positivt utifrån klubben/banägarens perspektiv
Vad är negativt utifrån spelaren perspektiv
Vad är negativt utifrån klubben/banägarens perspektiv

Därefter följde en gemensam diskussion med summering av resultatet enligt ovan.
Beslut om organisation, spelformer, greenfee m.m.
1/Administration





1

Ansvaret för Hösttouren tas över av Östergötlands golfförbund from säsongen
2018
En arbetsgrupp bildas med en representant vardera för västra, centrala och östra
delen av länen. Arbetsgruppen leds av Östergötlands golfförbunds
tävlingskommitté.
Inför varje nytt verksamhetsår fastställs tävlingsprogram, spelformer som inte
finns reglerat nedan, kontakt med klubbarna för info om greenfee och prisbord
m.m. samt ansvarar för resultat och övrig faktainsamling.




Tävlingsprogrammet skall delges samtliga klubbar i god tid innan säsong.
Klubbarna skall senast den 31 mars varje år till arbetsgruppen anmäla
greenfeepris.

2/ Regelverket















Tävlingsschema
o Rullande tävlingsschema införs, d.v.s. klubben flyttas ett steg framåt i
tävlingsprogrammet efter varje år (den klubb som har tävlingsomgång
1 har kommande år 2 o.s.v.).
GIT-anmälan och lottning
o GIT-anmälan införs för samtliga klubbar. Anmälan kan göras till senast
12.00 dagen före tävlingsdagen.
Lottning
o Ej valfri start och partner (vsop)
Åldersregel
o Gemensam åldersregel för damer och herrar, målgruppen för
Hösttouren är de som fyllt 55 år.
Tävlingsform
o Kanonstart i samtliga tävlingar.
Antal spelare per tävling
o Tak för antalet spelare per tävling beslutas av arrangerande förening
och anges i inbjudan.
Prisbord
o Varje klubb beslutar om innehållet i prisbordet och som också anges i
inbjudan till tävlingen. Östergötlands golfförbund rekommenderar
dock att priset är i form av presentkort hos matvarukedja eller
liknande.
Greenfee
o Varje klubb beslutar om greenfeepriset. Östergötlands golfförbund
rekommenderar att greenfeen inte överskrider 200 SEK.
o Till greenfeen tillkommer 30 SEK som oavkortat går till finansiering av
prisbordet.

3/ Marknadsföring



Östergötlands golfförbunds hemsida med underrubrik Hösttouren används för
anslag av spelprogram, greenfee och prisbord per tävling m.m.
Arbetsgruppen har ansvaret för uppdatering av information om Hösttouren på
Östergötlands golfförbunds hemsida.

4/ Beslut om förändringar av regelverket
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Alla beslut om förändringar av regelverket enligt p.1 tas av klubbarnas
styrelseordförande på något av Östergötlands golfförbund arrangerade möten.
Alla förslag till ändringar i regelverket skall delges klubbarna senast 14 dagar
innan.

2018-03-26 Beslut i ovanstående fattat av ordförandegruppen i samband med ÖGF:s årsmöte

3

