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Veteranernas höstmöte 2018
Datum: Måndagen den 1 okt 2018, kl 15:30
Plats: Klubbhuset
Närvarande: 50 veteraner
1. Mötets öppnande

Ordf Ann-Christine Fagerberg hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande
Ann-Christine Fagerberg valdes till ordförande
3. Val av sekreterare
Kalle Nilson valdes till att föra anteckningar från mötet
4. Tävlingsredovisning
* Dagens tävlingsledare David Loader förrättade prisutdelning.

Segrande laget bestod av Eva Hellström, Marianne Carlsson, Lennart
Lundqvist och Runar Riddar.
* Måndagstävlingar: Lars Magnusson informerade om att genomsnittet

på antalet deltagare låg mellan 40 och 50 personer. 14 tävlingar har
genomförts varav tre var rena singeltävlingar.
* Klubbmatcher: Lars Magnusson berättade att vi haft två klubbmatcher

med singelspel.
En match mot Uddevalla GK på Lyckorna med 78 deltagare.
Uddevalla GK har begärt att 150 kr greenfee ska tas ut vid denna
tävling, vilket kan ha medfört att endast 22 av deltagarna kom från
Uddevalla. Lyckorna vann matchen.
En match mot Stenungsund GK på deras bana. Den tävlingen vann
Stenungsund. Matchen spelas utan greenfee och hade 111 deltagare
varav 51 från Lyckorna
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* Fyrklöverävlingar: Ilse Karlsson informerade om de fyra tävlingar med

singelspel mot Torreby, Onsjö och Koberg som vi haft. Segern delades
i år av Lyckorna och Onsjö vilket gav ett extra tillskott till dessa
klubbas kassa.
*

Matchpriset
Arne Jönsson förrättade sedvanlig trivsam prisutdelning för
matchtävlingar. Stora Matchpriset vanns av Claes Haglund och Lilla
Matchpriset av Henry Johansson
* Seriespel

Lyckornas serielag för veteraner har visat upp bra spel och placerade
sig enligt följande:
D60 (Kristina Egerstad) : Div 1-laget kom på 2:a plats och div 2- laget
vann. Eftersom en klubb bara får ha ett lag i varje division kommer laget
inte att flyttas upp i 1-an. Eja Nilson vann brons på DM-tävlingen.
D70(Ilse Karlsson): Vi har ett lag i div 1 och ett i div 2. Båda lagen
stannar kvar i sina divisioner. Ilse Karlsson vann silver på DM.
H60 (Axel Wallström): Div 1-laget kom på 2:a plats och div 2-laget på
5:e plats.
H70 (Claes Haglund): Både div 1- och div 2-laget segrade i sina serier.
Lage Lindström vann DM.
H75 (Jan Karlsson): Div 1-laget blev 3:a och div 2-laget slutade på
2:e plats.
H 80 (Kaj Jonsson) : Laget placerade sig på 6:e plats i div 1.
*

Vår- och höstresan
Ilse Karlsson rapporterade om en trevlig tvådagarsresa till Breviken (44
deltagare) i maj samt om höstresan som gick till Gullbringa med 33
personer. Totalt spelades tre singeltävlingar.

Summering av veteranernas tävlingsverksamhet: Totalt 23 st
Singeltävlingar 12 st (3 månd, 2 klubbmatch, 4 fyrklöver, 3 vår- o höstresa).
Scramble 3 st, Fyrboll-Bästboll 3 st, Foursome 1 st, Greensome 1 st,
3-mannalag 1 st, Spanska Flugan 1 st, Ryder Cup 1 st
5. Ekonomiutfall
Preliminärt har verksamheten gått med ett överskott på ca 5 500 kr. Medlen
kommer att användas som bidrag vid veteranernas vårresa.
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6. Verksamhet 2019
Önskemål framfördes om att fler singeltävlingar skall spelas. Ann-Christine
lovade titta över detta, men framhöll att man vid några par/lag-tävlingar spelar
sin egen boll.
Staffan von Essen uppmanade alla att redan nu registrera samtliga 18hålsronder inför det nya systemet med handicapberäkning som kommer
2020.
Han meddelade vidare att klubben kommer att anordna informationsmöten
om nya golfregler som ska börja gälla 2019. Kommittén arbetar med att ordna
någon tävling med regelinformation samt tillfälle till diskussion och frågor
efteråt.
7. Vintertouren
Vintertouren startar som vanligt på må-on-fr när spel på vintergreener börjar.
Ilse ansvarar för översyn av reglerna. Samling kommer att ske 09:15 med
spelstart 09:30.
Vid ospelbart väder kommer vi att ha puttningstävlingar i aktivitetshuset.
Innan vintertouren startar så spelar veteraner som vanligt må-on på stora
banan och fredagar på korthålsbanan. Samling kl 09:00.
8. Jubilarer
Veteraner som var närvarande på mötet och fyllt jämna år
uppmärksammades med ros av Siv-Britt.
9. Val av veterankommitté och valberedning
Siv-Britt Ström har avböjt omval men i övrigt omvaldes kommittén och får
under 2019 följande sammansättning: Ann-Christine Fagerberg (ordf), Ilse
Karlsson, Lars Magnusson och Kalle Nilson.
Valberedningen fortsätter
10. Övriga frågor
David Loader tackar kommittén för deras arbete att under året ordna trevliga
aktiviteter och tävlingar för medlemmarna
Medlemmarna uppmanades att gå på klubbens höstmöte sista torsdagen i
november (29/11). Där kommer bl a att behandlas en motion gällande
banutvecklingen (Thomas Egerstad m fl), samt en motion gällande ansökan
om bidrag till solceller (Claes Haglund).
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Klubbkommittén (J-O Roberts) informerade om att man inte kommer att
arbeta lika mycket själva i fortsättningen, utan i stället ordna träffar där
medlemmarna hjälps åt att göra klubbhus o bana trivsammare. Lisa Olsson
är kontaktperson.
Enkät som klubben skickat ut till en del av medlemmarna diskuterades. Ulla
Söderberg lovade presentera resultatet av den.
Flera veteraner efterlyste mer och tydligare information från klubben om vad
som sker och vad som planeras. Särskilt gäller detta arbetet kring
banutvecklingen.
Kritik riktades mot banans skötsel vad gäller finish på diken, bunkrar,
vattenhinder och tees.
11. Mötets avslutande
Ann-Christine tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet
avslutat,
Vid anteckningarna

Justeras:

................................................. .........................................................
Kalle Nilson
Ann-Christine Fagerberg, ordf

