
Protokoll fört vid oldboysgolfarnas  

Vårmöte 2017-03-28 

 

§ 1 Gert Werner hälsade de 45 deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 Åsa Prytz från föreningen Hjärt-Lung hälsades välkommen för information om 

hjärt o lungräddning med bl.a. hjälp av hjärtstartare. Hjärtstartaren finns i 

klubbhuset och förslag framlades om att skaffa ytterligare en med placering vid 

”gamla kiosken”.  

 

 Jonny informerade om banan och konstaterade bl.a. att våra greener ser 

mycket bra ut. 

 

 Vår nye klubbchef/pro Thomas Wester hälsades välkommen och gjorde en kort 

presentation av sig själv och hans tankar kring det fortsatta arbetet i klubben. 

 

§ 2 Dagordningen genomgicks och godkändes av mötet. 

 

§ 3 Till ordförande för dagens möte valdes Gert Werner. 

 

§ 4 Till sekreterare för dagens möte valdes Jan-Erik Åkesson. 

 

§ 5 Till att justera dagens protokoll valdes Bruno Edgarsson. 

 

§ 6 Årsberättelse och sammanfattning av gångna säsongen 

Stefan Rydergren redogjorde för årsberättelsen och sammanfattade det hela 

med ett gediget och välarbetat bildsvep över årets händelser. 

 

§ 7 Kassör Berndt Petersson redovisade kassabehållningen som var god. 

 

§ 8 Val av kommittéledamöter i styrelsen för 2017 

Bill Ögren ordförande 

Berndt Petersson kassör 

Gert Werner sekreterare 

Jan-Erik Åkesson web/info 

Hans-Peter Dobrick resultat, statistik och journalistik 

Sten Schön klubbmästare 

 

§ 9 Berndt Petersson rapporterade från mötet med Gubbaklubban 

Nytt för i år är att man får välja tee oavsett ålder. För att snabba upp spelet 

påtalades vikten av att alltid slå provisorisk boll vid tveksamheter. Vidare att 

man slopar ”honnören” så att den som är först färdig slår ut. 2 resultat räknas i 

varje klass i lagtävlingen. Alla tävlingar börjar klockan 09.30. 



 

§ 10 Serielag 2017 

I seriespelet H 60, H 70, H 80 anmäler vår klubb endast lag i H 70.  

Som lagledare för H 70 valdes Jan-Erik Åkesson. 

 

§ 11 Golfresor 2017 

Följande golfresor står på agendan under 2017:  

måndag 8 maj Lydinge 

onsdag 23 augusti Hemlig resa 

september Höstresa vilken ingår i vår ordinarie tisdagstävling. 

 

§ 12 Tisdagstävlingar  

Startar den 18 april. Prisnivåerna är justerade. Funktionärslista finns på nätet 

och i omklädningsrummet.  

Anmälan till tävlingarna ska helst ske via datorn för att underlättar för den som 

matar in scorerna efter tävling. Välj tee. Från det år man fyller 70 år har man 

möjlighet att välja röd tee. 

I en motion från Hans-Peter Dobrick anser han att de s.k. nettopoängen ska tas 

bort. Mötet biföll detta. 

 

§ 13 Golfregler  

Lars Bergenholtz informerade om golfregler och nytt är s.k. rubbad boll på 

green. Enkelt uttryck kan man säga att man inte straffas lika hårt som tidigare, 

läs Golfregler mm. Han påtalar också vikten av att vi anmäler oss till 

tisdagstävlingarna via GIT. Tiden för datoranmälan går ut kl. 24.00 dagen innan. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Stefan redogjorde för den pågående ombyggnationen av klubbhusets 

restaurang och kafé bl.a. med ett bildspel.  

Berndt upplyste om regler vid användning av golfbilar då läkarintyg fordras. Vid 

osäkerhet kontakta kansliet. 

Jan-Erik påtalade behovet av hålvärdar som saknas på 4 hål (1,2,8 och 16). 

Hålvärdsarbetet är viktigt för finishen på banan. Det är inte betungande utan 

snarare ett trevligt ideellt arbete. Se Skötselplan för hålvärdar som finns på 

hemsidan under fliken Banorna. 

Ni som vill hjälpa till med detta tar kontakt med Jan-Erik Åkesson. 

Bruno Edgarsson tog upp frågan om greenfeegästers medverkan på 

tisdagstävlingarna. De är välkomna från det år de fyller 50. 

 

§ 15  Mötet avslutat. 

 

 

Lagan 2017-03-28 

 

 



Vid protokollet: 

 

 

Jan-Erik Åkesson, sekr Gert Werner, ordf 

 

 

Justeringsman: 

 

 

Bruno Edgarsson 


