
Ny Klass på SGC tävlingar 
 
Styrelsen har diskuterat det på årsmötet uppkomna förslaget att införa ytterligare 
1 klass.  
I årsmötets protokoll formuleras uppdraget enligt nedan. 
 
”Anne-Sophie Myrdal föreslog klubben att den borde se över antalet 
tävlingsklasser. Detta med avseende på att herrar 75 år och äldre har rätt att 
spela från röd Tee medan damer över 75 fortsatt spelar från rött och i väldigt 
stor klass. Hon föreslog en egen klass för de som är äldre för att ha en möjlighet 
till pris-plats. Mötet beslutade att, på förslag från Hans Jungefeldt, hänföra till 
styrelsen att behandla frågan.” 
 
Efter att vägt för och nackdelar mot varandra har styrelsen kommit fram till 
följande beslut. 
 
Vi avser inte att införa ytterligare 1 klass med följande motivering: 
 

• Det vanligaste i spel vid tävlingar I Sverige och troligen även i Norge och 
Danmark är att deltagande i tävlingar inte tillåts med mindre än att man 
har 36 eller lägre i hcp, , vid vissa tillfällen tillåts medverkan även vid 
tävlingar av spelare som har högre hcp än 36 men de deltar då med det 
antal slag som 36 ger. 

• SGC vill främja medverkan I största möjliga mån och följer därför regeln 
att spelare får delta så snart man har “grönt kort” eller motsvarande men 
då med det antal slag som 36 ger, i dagsläget 44 slag för damer och 42 
slag för herrar 

• Vid en kontroll av klubbens medlemmar konstateras att den volym spelare 
som skulle erbjudas medverkan i en ny klass är relativt få. 

• Den pris ansvarige har i dag ett digert arbete med att ta fram ett prisbord 
till de 4 klasser som nu finns och ytterligare en prisklass skulle medföra 
ytterligare arbete vilket inte eftersträvas. 

• Prisutdelningen tar I dag ca 50-60 minuter och upplevs av många som 
väldigt långa och bör om möjligt snarare kortas ner än förlängas, vilket 
skulle bli fallet med ytterligare 1 klass  

 
Styrelsen anser dock det finns skäl att tillmötesgå den passus i Ann-Sofie 
Myrdals förslag som handlar om "bättre möjlighet till pris". Styrelsen bedömer 
att det gynnar klubben som helhet att dessa damer får ett positivt bemötande 
avseende denna delfråga i Ann-Sofie Myrdals förslag och kommer därför att vid 
olika tillfällen dela ut ett särskilt pris "för tapperhet i fält" bland damer med hcp 
36. 
 


