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Motion till FREDAX Årsstämma 29/9 2017; 

Ämne: Förslag om reviderade startavgifter m.m. för FREDAX-Golfen fr o m 2018. 

 

BAKGRUND 

FREDAX startades ca 1995-97 av nyligen bortgångne Kenneth Andersson. 

På den tiden var startavgiften för en av GGCC arrangerad öppen singeltävling 50:- varvid denna insats 

befanns lagom även för de veckovisa FREDAX-tävlingarna. Under den gångna 20-årsperioden har 

klubbens startavgift för en singel ökat till 120:- emedan FREDAX dito legat kvar på nivån 50:- / rond. 

M h t till det nämnda får värdet av erhållna prispengar anses vara ganska urholkat varvid det således 

borde vara dags för en höjning av FREDAX startavgift ?! 

Ursprungligen fördelades startavgifterna till dels ”Dagens pristagare” samt en ackumulerad 

”Säsongspott” fördelad till de sex bästa under Vår- resp. Höstomgång. Under resans gång utvecklades 

sedermera såväl ”Eclectic”-tävlingen (ganska tidigt) och efter några år minskades ”Dagens 

prispengar” till förmån för en mindre pott avsedd för utlottningspriser varvid antalet spelade ronder, 

d v s inlämnade scorekort, ökade chansen för en vinst i scorekorts-lotteriet. Sedermera tillkom även 

”Challenge”-tävlingen fr o m 2011. Båda dessa ”Tävlingar i Tävlingen” (TiT) krävde dock separata 

insatser för de som ville delta. Inledningsvis var dessa tävlingar mycket populära och samlade 35-40 

årliga deltagare. Tyvärr kan konstateras att antalet deltagare i dessa ”TiT” nedgått väsentligt under 

senare år för att nu ligga runt 20-25 / år. Bedömningsvis p g a att många nya, eller under säsongen 

sent i FREDAX inträdande, deltagare inte har eller får tillräcklig info om värdet av dessa tävlingar (= i 

betydelsen att spelar man inledningsvis ”dåligt” under en rond så har man ändå Eclecticen och 

Challenge att kämpa för under resten av ronden !). 

 

FÖRSLAG 

Vi föreslår att startavgiften för den enskilda FREDAX-ronden höjs till 100:- / rond (+ 100%). 

Vidare föreslås att alla enskilda avgifter för såväl Eclectic- som Challenge-tävlingarna bakas in i 

startavgiften efter principen att ett fast krontal per rond fördelas till dessa ”TiT´s”. Med i tabell nedan 

föreslaget s k ”fast krontal”/ startavgift kan värdet av dessa tävlingars prispotter såväl ökas som 

garanteras utan att vara beroende av antal separat anmälda till dessa två ”TiT´s”. Naturligtvis en 

”förlust” för de som deltar mera sällan eftersom dessa aldrig kan vinna någon av dessa tävlingar, men 

dessa rondvisa avgifter är dock ganska små (= 8 % / Rond). Man kan råka ut för en ”Bot” med endast 

ett (1) deltagande och vi har många exempel på att dessa ”Botar” oftast inte kommer in …… 

Slutligen föreslås att en icke oväsentlig del á 20 % av de totalt influtna intäkterna av FREDAX 

verksamhet årligen utdelas till klubben GGCC. De andra kategoritävlingarna såsom Dam- och 

Seniorkommittéerna m fl betalar redan detta som viktiga bidrag till klubben som ersättning för de 

veckovis fasta och blockerade starttiderna. 
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Utveckling av förslagets innebörd; 

Av nedanstående tabeller framgår dels hur den veckovisa startavgiften á 50:- fördelats samt dels ett 

förslag till hur den nya startavgiften á 100:- bör fördelas. 

Ändamål Starta
vg. 
50:- 

 Startavg. 
100:- 

Ändring Anmärkning 
 

Till Ronden 35,00  50,00 + 43 %  

Till Säsongspott 10,50  15,00 + 43 %  

Till Utlottning 4,00  6,00 + 50 %  

Till Gullkrogen 0,50  1,00 + 100 % Som tack för god mat, service & ”Happy Hour” 

      

Till Eclectic   5,00 + ca 140 % Se Anm 1 

Till Challenge   3,00 + ca 200 % Se Anm 2 

Bidrag GGCC   20,00  Se Anm 3 

      

Summa: 50:-   100:-   

 

Nedanstående beräkningar bygger på ca 600 deltagare per säsong. Detta är något lågt räknat, men är 

ett bra utgångsläge för denna typ av resonemang (i år bedöms vi ha haft ca 615 startande). 

Anm 1:   Inledningsvis, när vi var ca 40 delt. genererades 2 000:- till Eclecticen. På senare år har 

endast 22—25 deltagit varvid prispotten hamnat på ca 1 250:-. Med beräknat deltagande á ca 600 

startavgifter ökas prispotten till ca 3 000:-. Förslagsvis fördelat till ursprungligen sex (6) pristagare, d 

v s ca ett pris per var 7.e deltagare vilket är SGF ”norm” för fördelning av priser. 

M h t att Eclecticen kräver enskilt engagemang efter varje rond är denna tävling måhända mindre 

lämpad för denna typ av avgiftsbeläggning. Men, ”so what” ? Den som inte skriver upp sitt namn på 

en rad och sedan veckovis bokför sina resultat väljer ju själv att inte vara ”med” i tävlingen. 

Anm 2:   Inledningsvis, när vi var ca 35-40 delt. genererades 800:- till Challenge. På senare år har 

endast 20—22 deltagit varvid prispotten hamnat på ca 420:-. Med bedömt deltagande á ca 600 

startavgifter ökas prispotten till ca 1 800:-. Principen har varit att ”Winner Takes All”, men kanske bör 

övervägas 2 priser varvid vinnaren får 2/3 och 2.an får 1/3, allt under den nya devisen ”Winner Takes 

Almost All” ! Under några år har potten delats vid samma resultat och detta kommer att hända igen 

varvid de två (ev. tre) bästa delar på potten. Det föreslagna två priserna medför även att det är värt 

att ”kämpa ända in i kaklet” även om en tydlig vinnare kan skönjas redan långt innan slutomgången. 

 Anm 3:   Klubben tar ut 25-30 % av startavgifterna vid sina s k Öppna tävlingar och detta skall täcka 

uppkomna TL-kostnader samt i övrigt utgöra överskott till klubben. Som redan nämnts bidrar övriga 

kategori-tävlingar numera till klubben med en del av sina intäkter för förmånen att ha veckovisa 

förbokade tider. Seniorkommittén har t ex i år inbetalat 10 000:- av sina ca 50 000:- i influtna avgifter 

(125 deltagare á 400:-/år) vilket motsvarar 20 % av influtna startavgifter. 
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