
Minnesanteckningar från Veteranavslutningen 23 september 2019.

Vi började med att spela en scramble över 9 hål och 53 veteraner ställde upp denna kalla 
morgon. Det var frost på greenerna så starten blev uppskjuten en halvtimme men sedan 
värmde solen gott och det blev riktigt skönt. När vi kom in var alla hungriga och 
undfägnades med oxpytt med stekt ägg och rödbetor.

Sedan gjorde Kjell Söderström en tillbakablick på säsongen och redovisade diverse 
statistik.

 Vädret har som vanligt växlat och som kallast var det 5 gr och som varmast 26.
 Banan har varit fin i år undantagandes grisarnas härjningar dels i början på säsongen 

och nu är de tyvärr i farten igen.
 Denna säsong har 6 nya medlemmar tillkommit och 11 har slutat eller tagit en paus.
 Sammanlagt har 73 spelare deltagit i säsongens tävling, 17 damer och 53 herrar. 

Tillsammans har vi spelat 992 rundor. 26-60 spelare har deltagit per tävling och 
snittet ligger på 50.

 Några spelare har varit extra flitiga och spelat alla måndagstävlingar: Bertil Lundin, 
Göran Holmgren, Majlis Mattsson och Bengt Sundqvist.

 Bästa score hade Kenneth Ottosson med 63 slag netto.
 Varje måndag utses en vinnare och 5 personer har vunnit två gånger: Kenneth 

Hägglund, Lars Ekstam, Kenneth Svensson, Bengt Landin och Bengt Sundqvist.
 I år hade vi som vanligt en utflykt med spel  på annan bana. Den 29 juli besökte vi 

Älvkarleby. Vädret var bra, greenerna snabba och lunchen god. Kenneth Hägglund 
vann.

 Nyheter i år: Vi samlas på innergården för lottning och kan förhoppningsvis njuta i 
morgonsolen medans vi väntar. Och till lunch finns en rätt på buffébordet redo när 
man kommer in och är hungrig.

Kjell berättade också om resultatet i säsongens seriespel.

Damer 60 har spelat i division 3 och kom 3a av 6 lag. Lagledare Agneta Molge.
Damer 70 har spelat i division 1 och kom 4 av 10 lag. Lagledare Bibbi Wimmerstedt.
Damer 70 hade också ett lag i division 2 och kom11a av 11 lag. Lagledare Lola 
Fredriksson.
Herrar 60 spelade i division 2 och kom 7a av 8 lag. Lagledare Kenneth Ottosson.
Herrar 70 hade ett lag i division 2 som kom 3a av 8 lag. Lagledare Bengt Sundqvist.
Herrar 70 hade också ett lag i division 3 som kom 6a av 8 lag. Lagledare Göran Sjöblom.
Herrar 75 spelade i division 3 och kom 5a av 10 lag. Lagledare Rolf Lönn.

Bengt Sundqvist berättade att information om seriespelet kommer att läggas ut på hemsidan 
och att intresserade kan anmäla sig där eller till receptionen. Det vore roligt om fler ville 
delta!

Göran Sjöblom redogjorde därefter kort för föreningens ekonomi.

Det fanns 12000 i kassan vid säsongsstarten och idag är det 13000. Göran räknar med att det
är ca 4000 kvar när priser och lunchen vi just ätit är betalt. 



På Älvkarleby kostade den sammanlagda greenfeen 13 500 kronor och lunchen 8 600.

Prisutdelning

Innan den egentliga prisutdelningen började presenterades Kjell Söderström och Torbjörn 
Appelqvist var sin gåva som en erkänsla för det idoga arbete de båda utför. Detta efter 
initiativ av medlemmar och beslut av övriga styrelsen.

Prisutdelningen började med dagens scramble.

Närmast hål priset gick till Claes Andersson som kom 12,45 m från flaggan på hål 7.

1:a Lag Bengt Landin med Bengt, Ove Sköld och Tommy Ljunggren.

2:a Lag Bengt Sundqvist med Bengt, Claes andersson och Arne Ström.

3:a Lag Kenneth Svensson med Kenneth, Rolf Lönn och Monika Landin.

Resultatet av stora tävlingen över säsongen:

1. Bengt Sundqvist 717 slag
2. Bengt Landin 727 slag
3. Anders Hedlund 727 slag
4. Per Fredrisksson 733 slag
5. Kenneth Hägglung 736 slag
6. Sven Fredriksson 737 slag
7. Kenneth Svensson 738 slag
8. Gunnar Nilsson 740 slag
9. Lars Ekstam 742 slag
10. Lennart Körling 742 slag

Grattis alla, bra spelat!!!

Rolf Lönn pushade sedan för att fler ska ställa upp som hålvärdar. Han informerade också 
om att höst/vinterarbetet på banan som ett antal ihärdiga frivilliga gör startar upp den 1 
oktober. Man jobbar mellan 9 0ch 12 på tisdagar. Alla som varit med tidigare kommer att få 
ett sms från Rolf. Nya välkomnas!! Rolf lägger lappar i receptionen för anmälan till detta 
och till att bli hålvärd.

Avslutningsvis tackade Torbjörn alla för säsongens insatser och önskade oss en skön vinter 
och väl mött till våren och en ny säsong!

Vid pennan 
Eva Hedlund


