
INFORMATION VÅREN 2020 
 
 

Information från Conny 
• ”Styrelsen i Oldboysgruppen hälsar alla Oldboys välkomna till 2020 års spel 

och särskilt välkommen till Owe Arvidsson och Reine Pettersson som är nya i 
gruppen. Hoppas ni ska trivas hos oss. 
Efter all turbulens som varit i klubben uppmanar vi nu alla att lägga allt 
gammalt bakom oss för att se framtiden an med tillförsikt. 
Vi får glädja oss åt att vi har en fin golfbana och nu dessutom rikligt med 
tillgång av vatten. 
Vi får även hoppas på ett positivt svar angående vildsvinsstängslet. 
Att den goda Skinnareboandan ska leva kvar är vi helt övertygade om.  
Det finns mycket engagemang både i klubben och bland medlemmarna. 
Vi vill också passa på och tacka de Oldboysen som lägger ner mycket kraft 
och tid i form av ”tisdagsarbete” och i de olika kommittéerna och sektionerna. 
En uppmaning till alla Oldboys, som vi vet att många har gjort, är att gå från 
vardagsmedlem till fullvärdig medlem. Det stärker klubbens likviditet. 
Vi önskar oss alla en coronafri vår och sommar så ses vi på golfbanan om 
några veckor 
Till dess 
Keep swinging 
Conny” 

 
 

Torsdagstävlingen (klasser, priser och dagar) 
• Klassindelning A 0-19,9   B 20-25,9   C 26-54   Se bilaga. 

• Spelplanen finns på hemsidan och som bilaga i denna information. 

• Inga tisdagar har behövts, vi spelar 17 omg. varav 14 ingår i serien 

• KM spelas på lördagen som alla andra klasser 

• Enligt önskemål gör vi inget uppehåll i serien under sommaren 

• Priser i varje klass: Matkuponger 1:a lunch+kaffe, 2:a lunch o 3:a kaffe 

• Pris för närmast hål 1 st kaffe oavsett om man spelat från rött eller gult      

• Nu finns slopetabell från 0 till 54 

• Bokade tider var 10:de minut gäller nu på Skinnarebo. Vi lottar som vanligt 
med 8 minuters intervall. 

 

Matchspel 
• Samordnare är Jonny Carlsson 

• Anmälan senast den 10/5 till Jonny (jonny.carlson@live.se) eller på lista på 
anslagstavlan. 
 

H60, H70, Gamla grabbar 
• H60 sköter klubben genom Dan Cederkvist 

• H70 samordnar Sören Fagerberg         

• H80 har vi inte anmält något lag i år 

• Gamla grabbar samordnar Stefan Schön och Göran Fransson 
 

Ekonomi  
• Vi har en kassabehållning vid årets ingång på 23 771 kronor. 



 
Spelavgift 300:- för alla torsdagarna eller 40:-/gång 

• Betalas kontant till CM Gustafsson så snart som möjligt efter vi kommit igång 

 
Vildsvinsstängsel 

➢ I dagsläget ingen information 
➢ Vi har ju erbjudit oss i oldboys att sätta upp staketet. Kommer det sökta 

bidraget så skall vi sätta ihop arbetslag för detta. Arbetet kommer att 
utföras måndag – fredag, dock ej torsdagar om det är golfsäsong. Vi 
skall arbeta i två lag två dagar kl 8 till 12 och turas om med det. 

 

Bollplockning på ranchen 
• Vi har erbjudit oss att plocka bollar på rangen på helgerna 

➢ Samordnare är PO Persson. 
Information om hur det skall ske kommer att ske tisdag den 7/4   
klockan 11:00 vid bollautomaten vid randen. Hoppas du kan ställa upp. 

 
Presentation av nya medlemmar 

• Owe Arvidsson och Reine Pettersson. 

 
Övriga frågor som kommit till oss 

• Vad har hänt med kupongerna som vi köpt från Ryds Mat? 
➢ I nuläget har vi inte fått kontakt med Emanuel. Vi fortsätter söka. 

• Vad händer med vår Vårresa? 
➢ Resan är inställd. 

• Kan man swisha spelavgiften till CM? 
➢ Det går bra i undantagsfall. Han vill helst ha kontanter.  
➢ Vid swich (070 5833551) måste du ange ditt namn.  

• När börjar vi, enligt spelplanenen är det 2/4? 
➢ Vi skjuter upp starten till att börja med en månad.  

Information om när vi kan börja igen kommer på hemsidan och mail.  
 
 
 
 
 

Bilagor till denna information 
• Spelplan 

• Medlemsförteckning 

• Klassindelning 

• Sammanfattning av nya regler från Golfförbundet 
 

 


