
Anteckningar från höstmötet den 15 oktober 2015. 
Plats. Restaurangen Skinnarebo. Närvarande 51 oldboysspelare 
 
Styresman Åke Lantz hälsar alla välkomna till mötet och hälsar Staffan Brånedal välkommen in i vårt  
gäng. Klubbchefen, Unni, berättar att Eddie Ericsson slutar som pro och blir fast anställd för att vara 
pro åt Hooks Golfklubb. Eddie ersätts av Joakim Bäckström som kommer som pro från Ryfors  
Golfklubb. Samtidigt omtalade Unni att klubben återtar driften av drivingrangen. 
Åke framför till Tassel ett stort tack för hans insats för vår lekamliga sida av golfspelet samt 
överräcker en bukett blommor. Tassel tackar med darr på stämman för alla år och sköna torsdagar 
med oldboysgänget. Unni Informerade om vår nye krögare, Joakim Zalazar, som kommer att 
presentera sig själv den 1 november då han bjuder in till ett litet event. 
 
Vårmötet hyllade P-O Persson, S-O Carlsson och Lennart Engdahl för deras guld i lag DM för H75. 
 
Redovisning H65, Sören Fagerberg. Laget har genomfört 4 spel och kom 9 av 12 lag. 
 
Redovisning H75, Vincent Birgersson. 4 spelomgångar med en andra plats av fyra lag. 
 
Redovisning Gamla Grabbar, P-O Henriksson. 5 tävlingar genomförda med samantaget 110 
                                                                                  deltagare från klubben. Av 9 lag kom vi på 3:e plats. 
 
Redovisning  Ekonomi, KA Jönsson.  
Utlagd redovisning genomgås. Året gav ett plusresultat på 2921 kronor som med ansamlade medel 
blev till en kassabehållning om drygt 10 tkr. Budgeten för 2016 antogs med oförändrad betting. 
Pengar eller restaurang-kuponger som priser beslutas på vårmötet. 

 
Seniorledare 2016. Åke Lantz, Bo Hallman, Göran Högberg, KA Jönsson med  
  Bengt Jörnelius som statistiker. 
Prisutdelning. 
Matchspel 
Klass A,  Gunnar Osbeck segrade i finalen över Bo Hallman 
Lucky Looser,  Rolf Fagerberg besegrade Leif Sternklint i slutsspelet 
 
Seriespel 
Schratch,  P-O Persson 
Klass A,  P-O Persson, Nils Appelberg, Rolf Hjärtkvist blev de tre främsta. 
Klass B,  Vincent Birgersson, Roland Fredriksson, Ulf Kvick blev de tre främsta. 
Klass C,  Rolf Fagerberg, Börje Blomgren, K-E Strömberg blev de tre främsta. 
 
Ledare 2016, H60 Christer Rundberg, Olle Söderlind. 
Ledare 2016 H70 Sören Fagerberg, P-O Henriksson 
Ledare 2016, Matchspel Jonny Carlsson 
 
Övriga frågor; 
Informeras om att till nästa års matchspel kommer reducerad handicap med 25% att tillämpas. 
Spelordningen för 2016 kommer att redovisas vid vårmötet. 
Släpp igenom löd uppmaningen. Är det tomt framför ”letande” boll så släpp igenom direkt. 
Om Göran får resultaten för spel H65 och H75 så lägger han upp dem på hemsidan. 
Ej hoppa från gult till rött. Finns regler som vi skall kontrollera vad som gäller vår klubb. 
Vi skall efterhöra om det går att ordna KM för H75:or utslaget på fler dagar. 
Intresse visades för att genomföra en tvådagars vårresa med övernattning.  
Smålands Golfförbund aviserar en nyordning inför 2016 vad gäller lagspel för seniorer. Det hela skulle 
gå ut på att göra om H65 till H60 och H75 till H70. Eventuellt en ny klass, H80. Nyordningen ställer en 
hel del frågor som skall diskuteras och samordnas med klubbledningen. Mer information vid 
vårmötet. 
 


