
Minnesanteckningar från avslutning med veteranerna 1 oktober 2018. 
 

Vi spelade först en scramble över 9 hål. 57 veteraner deltog och det blev många bra scorer. 

Det var lite kyligt och molnigt så vi var välklädda allihop. 
 

Sedan fick vi en god lasagne till lunch och vi åt duktigt för då var alla riktigt sugna. 
 

Efter lunchen hade vi möte med prisutdelning. Följande punkter togs upp: 
 

• Kjell Söderström blickade tillbaka på den gångna säsongen och berättade följande: 
 

Vädret har för det mesta varit bra. I början var det kallt, som minst 5 gr. Som varmast var det 33 gr. Det har 

inte regnat på oss, bara lite duggregn. 
  

Banan hade tagit mycket stryk under vintern så vi hade sen start den 14 maj och då spelade vi två gånger på 

provisoriska greener. Även sedan banan öppnat var det länge ont om gräs på greenerna. 
 

I år fick vi 9 nya medlemmar och 5 har slutat. Inalles har 78 veteraner deltagit, 60 män och 

18 kvinnor.  
 

Totalt har vi spelat 1069 rundor och sammanlagt har ca 2 673 bollar slagits bort.   
 

I snitt har 53 personer spelat, som mest 61 och som minst 46.  
 

Rekordscoren i år var 60 slag netto och detta strålande resultat presterades av  

Torbjörn Hagelin. Grattis Torbjörn!  
 

Några medlemmar har deltagit alla måndagar- Ulla Bohlin, Majlis Mattsson, Bengt Landin och Bengt 

Sundqvist.  
 

Anders Hedlund har vunnit 3 måndagar. 
 

Vi gjorde ett besök på annan bana även i år och den här gången besökte vi Väddö golfklubb. Det var 32 gr 

varmt den dagen så det var en tuff runda men trevligt. 
 

• Torbjörn Appelquist ställde frågan till alla närvarande om vi vill åka och spela en annan bana även 

nästa år. Handuppräckningen visade att de flesta vill det så styrelsen kommer att planera för detta, 

troligen på någon bana i Uppland. 
 

• Kjell redogjorde sedan för resultatet årets seriespel. 

  

 Klass Div Lag Lagledare   Plac 

 D60 3 1 Birgitta Lindström  5 

 D60 3 2 Agneta Molge  4 

 D70 1 1 Britt-Marie Wimmerstedt  6 

 H60 1 1 Bengt Sundqvist  8 

 H60 3 1 Kenneth Ottosson  7 

 H70 2 1 Bengt Landin  9 

 H70 4 1 Göran Sjöblom  1 

 H75 2 1 Rolf Lönn   9 
 

Göran berättar att Gunnar Nilsson vann individuellt 3 ggr under serien. Grattis Gunnar och 

bra jobbat av alla!Agneta vill att förändringar av vilka som är lagledare rapporteras till henne för det är hon 

som anmäler lag till nästa säsong. 



 

• Göran Sjöblom redogjorde kort för veteranklubbens ekonomi. Ekonomin är god, klubbkassan har 

idag bekostat såväl priser som lunch och likadant togs kostnaden för utflykten till Väddö ur 

klubbkassan. Trots detta finns 10000 kr i kassan. 
 

• Agneta informerade om klubbresa till Murcia i april. Informationsblad finns i receptionen. 
 

• Eva Hedlund ställde fråga till de som åker golfbil om vi skall lotta bollar sinsemellan för större 

variation av vilka som spelar tillsammans. 
 

• Prisutdelning förrättades. Först för dagens scramble. 
 

Laget Göran Sjöblom, Kenneth Svensson och Ingrid Pettersson vann på 30,1. 
 

Tvåa kom Bengt Sundqvist, Torbjörn Hagelin och Eva Hedlund på 31,1 
 

Trea Roland Johansson, Birgitta Lindström och Sören Eriksson på 31,4. 

Bra spelat! 

 

Den stora tävlingen över hela säsongen vanns av Bengt Sundqvist på imponerande 716 slag  totalt.  Han 

försvarade alltså sin titel från förra året. Bravo Bengt!!! 
  

 Resterande på tio i topp listan: 

 2:a Anders Hedlund  723 

 3:a Rolf Lönn  724 

 4:a Kjell-Ove Holmgren   728 

 5:a Ulla Bohlin  740 

 6:a  Peter Bäckström  741 

 7:a Göran Sjöblom  741 

 8:a Göran Sveijer  742 

 9:a Sven Fredriksson  744 

 10:a Sven Bohlin  746. 

 

Kjell hade också instiftat ett pris för bästa markör som skriver snygga kort med tydliga siffror, nettoresultat 

i rätt ruta och fullständigt signerat.  

Årets markör blev Göran Holmgren. 

 

 Bra jobbat alla! 

 

 Tack för i år önskar styrelsen! 

 

 

 Vid pennan  Eva Hedlund 

    
 


