Förbundsmötet 2020
Yttrande, motion 7

Förbundsstyrelsens (FS) yttrande över motion 7 från Ingelsta GK:

”Likställ alla typer av golfbanor vad gäller GIT Tävling
och andra resurser”
Motionen
Motionären beskriver situationen för en golfklubb med 12-hålsbana, där GIT Tävling inte är
utvecklat att leverera den service som övriga klubbar får. Exempelvis pekar motionären på
att handicapjustering inte sker för 12 hål utan för 9 hål, eller att det inte går att få ut en
slopetabell för 12 hål.
Motionären yrkar därför att alla typer av golfbanor likställs inom SGF och ges samma
möjligheter och villkor vad gäller GIT Tävling och andra resurser. Östergötlands
Golfdistriktsförbund stöttar motionen med uppfattningen att verksamhetens behov och krav
alltid ska vara överordnad tekniken.

Diskussion
Förbundsstyrelsen tycker att motionären framför relevant kritik mot att en 12-hål golfbana
inte kan administrera golfen på samma sätt som 9-håls eller 18-hålsbanor. Anledningen är i
hög grad kopplad till det gamla EGA-systemet för handicap som bara godkänt
handicapronder över 9 hål eller 18 hål.
Detta ändras nu när Sverige byter till världshandicapsystemet (WHS). WHS tillåter
handicapronder över 9 hål eller 18 hål, men också ronder över allt från 10 hål upp till 17 hål.
Då inryms alltså även 12-hålsbanor och även andra permanenta eller tillfälliga slingor på
klubbar som omfattar 10–17 hål. Detta innebär att delar av det motionären yrkar blir
verklighet den 1 mars 2020 i och med införandet av WHS.
Det som inte ändras är att en tävling över till exempel 12 hål fortsatt kommer att visa
startlistan med spelhandicap för 18 hål. Men i och med WHS och möjligheten att spela
handicapgrundande slingor mellan 10–17 hål kommer behovet att öka.
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Ett rimligt antagande är att golfklubbarna kommer att efterfråga möjligheten att skapa
tävlingar där de själva kan lägga upp antal hål. Görs en sådan utveckling innebär det också en
lösning för dagens 12-hålsbanor.
FS anser att detta är en utveckling som behöver göras och förordar därför att åtgärden läggs
in i SGF:s utvecklingsplan för GIT Tävling. När utvecklingen kan ske är svårt att bedöma, för i
det korta perspektivet är utvecklingen av GIT Online högprioriterat, men då ambitionen
alltid är att administrativt stötta beslutad verksamhet bör det ske inom en snar framtid.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta
att

bifalla motionen, med förtydligandet att delar av motionärens yrkande blir
verklighet när WHS införs och att nyutvecklingen i GIT-tävling ska ske
snarast möjligt.
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