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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE  I SCANDINAVIAN GOLF CLUB 
 
Datum: 14.03.2019 kl 10:00 
 
Närvarande: Anders Sjölund, Jan Qvillby, Eva Petersson, Kerstin Engerfelt, Kjell-
Åke Wennerholm, Inger Dickhoff og Pål V Johansen 
 
Frånvarande: Ingen 
 
Agenda: 
 

1. Mötet öppnas. 
 

a. Anders åpnet møtet og ønsket alle velkommen 
b. Protokoll fra Konstituerende styremøte den 02.03.19 ble godkjent. 

 
2. Besøk av Pasqual for informasjon om fremtiden: 
  

a. La Marquesa har bestemt seg for å skifte/bygge om geenene på hull 
10 og 13, de begynner med dette arbeidet 13. April i år. Videre skal 
green på hull 18 skiftet/bygges om til neste år. 
I tillegg vil green på hull 15 bli forandret slik at den nedre ”slopen” blir 
tatt bort slik at ikke ballen renner av greenen så lett, samme type 
forandring rundt bunkerene på hull 15 for at ballen skal kunne bli 
liggende på greenen. 
På høyre siden av hull 7 og 8 lages ny gang og sykkelsti langs 
straffeområdet (out of Bound) på hull 8. 
Det skal settes opp forbudt skilt for ikke golfere bak green på hull 6, 
da det ved tider kommer nyskjerrige folk som forstyrrer og kan også 
bli truffet av en golfball ved innspill til greenen. 
SGC styret forelo å opprette et nytt tee ca ved begynnelsen hver av 
fairway, slik at det skulle ble lettere  for de eldre damer og spille; 
denne ideen tar Pasqual med seg videre til neste år.  
I tillegg forslo styret i SGC å slope eksisterende tee’s, hvit-gul-blå og 
rød for damer og herrer, f. eks slik at det blir en egen slop fra rød tee 
som er forskjellig for dame og herre med samme eksakt handicap. 

 
 
3. Skagerat  Cup – ny modell: 
  

a. Kjell-Åke informerte at nå etter 5 år med Skagerak Cup og diverse 
innspill fra medlemmene vedrørende kvalifisering og oppsette for spill 
mellom lagene, at det nå er på tide å forandre litt på modellen som 
spilles nå: Forslag og første steg tatt for å tilrettelegge Skagerak Cup 
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for kvalifisering mellom alle skandinaverene til spill mot Eurotoffs (en 
engelsk gruppe som spiller på La Marquesa) . Eurotoffs lager et 
opplegg for kvalifisering av sine spiller mot kvalifiserte medlemmer i 
SGC. Spille modellen forblir i store trekk den samme og uttak av 12 
spillere fra hvert lag. 

b. Det arrangeres en felles festkommitee for etterfesten. Dette kommer 
styret tilbake til etterhvert som planene realiserer seg. 
 

 
4. Søknad om bidrag til dame match  SGC-Eurogolfers: 
  

a. Damegruppen har søkt om € 60 fra styret i SGC: 
i. Vedtatt å bevilge € 60 mot 1 stemme. 

  
5. Øvrige spørsmål 
  

a. Intet å bemerke. 
 

 
 
 
 

 
Avsluttet møtet kl. 11.20 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Pål V. Johansen   Anders Sjölund 
Sekretær   Formann 

 


