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Oldboyskommittén 

Uppdragsbeskrivningen för oldboysverksamheten har reviderats i november och finns på klubbens 

hemsida. Revideringen innebär att verksamheten nu riktar sig till manliga medlemmar som är 60 år eller 

äldre. Kommittén har bestått av ordföranden Holger Samuelsson till 10:e november, därefter Jan-Åke 

Jonsson, ledamöterna Thord Källström, Torsten Hjärtström, Gunnar Harmén och till juni Anders Andersson. 

Nya ledamöter från 10:e november är Anders Lindström och Christer Karlsson. 
Sedvanliga vår- och höstmöten har ägt rum på Manheim. Kommittén har haft tre protokollförda möten 

under året. Därutöver har ett särskilt veteranmöte hållits i april. 

Kommittén organiserar, leder och ansvarar för säsongens olika golfspel för oldboys och veteraner. Att 

bemanna våra grupper med ansvariga och coacher har gått väldigt smidigt och de som åtagit sig uppdrag 

har gjort ett förträffligt jobb.  

Seriespel har genomförts i följande kategorier: scratch, H55, H65, H70 och H75. Inga större framgångar 

kunde noteras förutom i H65 där Bråviken kom trea. 

Övriga tävlingar som genomförts är 

 I onsdagsgolfen har 22 tävlingsdagar genomförts med sammanlagt 1070 starter. Totalt har 106 

oldboys någon gång deltagit med 48 i genomsnitt per gång. Totalsegrare och årets gubbgolfare blev 

Jimmy Iwung som också vann den avslutande pottgolfen.  

 Måndagarnas matchspel har genomförts 15 gånger med i genomsnitt 15 deltagare. Totalsegrare 

blev Irene Hjärtström. 

 I tourspelet sista måndagen i månaden har fyra olika banor besökts; Vadstena, Östad, Katrineholm 

och Norrköpings GK. Tourspelet vanns av Iréne Hjärtström. 

 I utbytet  med Vreta Kloster spelades tävlingen i år på hemmaplan. Ett 40-tal Bråvikare ställde upp. 

Det blev en seger för Bråviken.  

 Veterankampen mot Katrineholm fick ställas in och tävlingen ska inte längre genomföras.  

 Triangeldramat mellan Bråviken, Söderköping och Klinga, som skulle spelats i Söderköping, blev 

inställd. Tävlingen läggs ned.  

 I Koppsnurren (f.d. ”Lösa förbindelser") med deltagande från Oldgirls och Oldboys har fyra tävlingar 

genomförta med 14-26 deltagare per gång. Framtiden för tävlingen är oviss. 

 I den Ryder Cup liknande Gubbröran vann H55 över H65 och H70 över H75. 

 Manheim Cup med Ryder Cup upplägg mellan 12 Oldboys och 12 Oldgirls spelades första fredagen 

efter midsommar och vanns av herrarna. 

 Höstavslutningen för alla kategorier – både damer och herrar – genomfördes i slutet av september 

efter kanaonstart på vår hemmabana. Jimmy Iwung vann. 

 Oldboys egen höstavslutning genomfördes som en tredagars turné till Ålands GK med 29 deltagare. 

I samband med denna firades 20-årsjubileum för oldboysverksamheten som först leddes av Åke 

”Bajdoff” Johansson. Första tävlingen över 36 hål vanns av Leif Öhlund. Andra tävlingens 4-boll 

bästboll vanns av Thord Källström och Bo Bellevik. 

 Årets Hösttour för östgötaklubbar spelades på Bråviken 3-4 oktober. Oldboysgruppen avslutar nu 

sitt engagemang i anordnandet av klubbens tävling. 

Övriga aktiviteter 

Inomhusputtningen i Racketstadion avslutades 31:e mars efter 19 omgångar med Ronald Karlsson som 

totalsegrare. Deltagarantalet ökade i genomsnitt till 29,4. I den sedvanliga tävlingen mot NGK i februari 

förlorade vi återigen. Puttningen vintersäsongen 2016/17 påbörjades 17 november.  

   


