
Anteckningar vårmötet den 14 april 2016. 

Plats: Restaurangen, Skinnarebo. 

Närvarande: 64 oldboysspelare 

 

Styresman Åke Lantz hälsar välkommen och hälsar ett flertal nya spelare välkomna. 

Torsten Berg, Staffan Brånedahl, Våge Dahl, Hans-Olof Davidsson, Gunnar Folkesson,  

Arne Härensten, Bill Högberg, Göran Karlsson, Måns Larsson, Ulf Landén, Ove Nordlund, 

Leif Rothzén och Björn Åstrand. 

 

Klassindelning och priser blir som föregående år. Klas A= Hcp –17,9. Klass B= 18,0-21,9 

och klass C= 22,0-36. Segrarna på torsdagsspelen får i respektive klass både en 

lunchkupong och en kaffekupong. Andraplatsen ger en lunchkupong och tredjeplatsen en 

kaffekupong.  

 

Klubbchefen, Unni, informerade lite ditt och datt bland annat att stora banan öppnar 

förmodligen nu på måndag tills vidare något reducerad greenfe. Beträffande bolar till 

rangen så gäller en pollett för 20 kronor som ger 22 bollar. Går att använda visakortet 

som då ger en hink per tillfälle. Pris för 1 polett 20:-, 10 kort 200:-, årskort 1295:- och 

familjekort 1795:- Vidare efterlyste Unni nya namn som golfvärdar. Hjälp Rolf Hjärtqvist 

att bemanna lördag och söndagar. Halv dag ger kaffe med fralla. Hel dag inkluderar 

lunch. 

 

Vår nya pro, Joakim Bäckström, informerar lite om sin verksamhet där han nu har ett 

femtiotal som anmält sig till nybörjarkursen. På tisdagar kör han två kurstillfällen, en 

omgång mellan 10-11 och en mellan 11-12. Priset för 6 utbildningstillfällen är 800:- 

för oss oldboys. Enstaka moment kostar 150:- gången.  

 

Krögaren meddelar genom Unni att matsedeln kommer ut både på nätet som i 

lunchguiden. Vidare informerar hon att kaffe med fralla kostar 300:- för 10 kuponger 

och gäller alla dagar. Enskild kaffestund blir priset 45:-. Lunchkuponger, häfte om 10 

luncher, finns också att köpa. Dessa kuponger gäller måndag till fredag. Häftet kostar 

700:- för tio kuponger. 

 

Vår styresman var bekymrad över att han måste avboka vårresan. Det medför rätt 

mycket förberedelser och eftersom höstmötet röstade med stor majoritet för en 

tvådagars resa blev resultatet uruselt. Åke efterhörde om det fanns intresse att ordna en 

endagsutflykt och fick ett stort klartecken. Han återkommer med förslag. 

 

Göran gick igenom årets spelprogram. Kopior delas ut och det finns på vår hemsida. 

 

Calle Lundin och Conny Davidsson, ansvariga för gamla grabbar, meddelar att 

deltagandet kostar 240:- varav 200:_ går till arrangerande klubb och 40:- till priser. 

De informerar att greenfeebiljetter gäller inte i spel för gamla grabbar. 

 

Olle Söderlind och Christer Rundberg, ansvariga för H60 laget, informerar att uttagning 

till laget sker torsdagen den 26 maj och vid KM. 

 

Sören Fagerberg och P-O Henriksson, ansvariga för h70 laget, omtalar att vi ställer upp 

med endast ett lag då det visat sig svårt att få  spelare till bortaspelen.  

 

S-O Carlsson, ansvarig för den nya klassen H80, talar om att han ser positivt på att få 

fram spelare till de olika speldagarna. 

 

OBS! För samtliga gäller de av Svenska Golfförbundet och Småländska Golfdistriktet 

antagna bestämmelser att spelare redan för H70 får spela från röd tee. Vår klubb har 

bestämt sig för att följa dessa bestämmelser varför vi också antar dessa i vårt 

oldboysspel. 



 

Jonny Carlsson, ansvarig för matchspelet, informerar att listor för deltagande finns 

utlagda på borden annars är sista dag för anmälan den 20 april. Nytt för i år är det beslut 

som togs på höstmötet om 25% handicapreducering. Spelarna i matchen avgör själva 

från vilken tee de skall spela ifrån.  

 

Årets betting beslutades om på höstmötet som blev 340:- för 17 spelomgångar. För 

engångsspelar blev kostnaden 40:- per gång. 

 

Göran tog upp behovet av nya hålvärdar och fick napp av några stycken som 

komplettering till listan som finns på hemsidan. Lista med namn, adresser, Hcp och 

telefonnummer kommer att finnas både som pappersutskrifter som utsänt via nätet 

för den som så önskar. 

 

Torsten Berg, klubbens regeltolkare och domare, informerar om kommande 

regelvandringar samt att han tänker ge regeltips i samband med spel på banan.  

Detaljerad information kommer. Fri dropp gäller på alla nysådda ytor. Kontrollera alltid 

de lokala reglerna innan spel. Det kan löna sig. Identifiering av boll måste föregås av dels 

information till markören som att alltid först markera bollen innan identifieringen. Vid 

tillfälligt vatten måste man gå till ett område som är helt tort oavsett vad utslagsplatsen i 

stort sett blir. 

 

På övriga frågor anmodades vi alla att hjälpa till att göra rent runt omkring oss. Plocka 

upp det som inte borde finnas samt en uppmaning till alla snusare och rökare. Släng inte  

resterna på marken utan i de  sophinkar som finns utställda för ändamålet. 

 

Styresman Åke tackar för intresset och avslutar mötet. 

 

Vid pennan 

 
 

 

 

 


