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Veteranmöte den 11:e april 2016 
 
Plats: Klubbhuset 
Tid: 10.00 
Närvarande: 22 veteraner och två andra oldboys. 
 
Mötet är föranlett av att Bo Johansson, som utsetts att leda veterangruppen, kallat till 
upptaktsmöte för att informera om och diskutera nyheter för året samt att planera årets 
golfspel. 
 
1.  Bo Johansson hälsade deltagarna välkomna. 
 
2.  Mötet bekräftade Bo Johanssons uppdrag att vara veteranledare. 
 
3. Bo Johansson framhöll att han förutsätter att veterangruppen dels består och hålls 
samman, dels har ett gott samarbete med klubbledningen och att detta är grunden för 
hans engagemang som veteranledare. 
 
4.  Val av mötesledare.  
Holger Samuelsson föreslogs och valdes till mötesledare. 
 
5.  Val av sekreterare och justeringsmän. 
Gunnar Harmén föreslogs till sekreterare och valdes. Bengt-Olov Bengtsson och Ryde 
Fröberg föreslogs som justeringsmän och valdes. 
 
6.  Ny utslagsordning. 
Det tycks råda okunskap om den nyordning som är beslutad av klubbens styrelse och 
Jan Åberg klargjorde att den innebär att onsdagar är den gemensamma tävlingsdagen 
med start från en tee. 
 
Beträffande utslagsordningen råder många delade meningar.  
Bo Johansson framlade följande alternativ för veteranerna: 1) första utslag onsdag  kl 
11.00; 2) första utslag torsdag kl 08.00; 3) spel på 9-slingan 2x9 med första starter kl 
08.00 och kl 11.00.  
 
Diskuterades livligt hur en utslagsordning kunde/borde vara på onsdagarna. 
Alternativen är bl a: blockvisa starttider låsta eller alternerande (block=H 55+, H75+, 
Damer), inga block alls utan total blandning av starttider. Det finns uppenbarligen ingen 
”bästa” lösning utan alla alternativ har både för- och nackdelar. 
 
Under diskussionerna framfördes också från flera håll en önskan att återgå till 
torsdagsspel för veteranerna. Ryde Fröberg erinrade då om att veteranerna själva 
aktualiserat frågan om gemensam speldag på onsdagarna och att förslag härom med 
utslag från två tee beslutats och framförts till klubben som har bifallit gemensam dag 
men inte två tee.  
 
Ryde Fröberg meddelade efter kontakt med ordföranden i klubbens tävlingskommitté att 
i år gäller beslutet om gemensam speldag på onsdagarna vilket skulle möjliggöra  
etablerandet av en ”klubbens dag” då alla tävlingsaktiviteter samlas. En eventuell 
återgång till veteranspel på torsdagarna får övervägas till nästa år. 
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Mötesledaren avslutade diskussionen med att framlägga fem förslag för omröstning: 

1. veterangolf på torsdagar kl 08.00, 
2. spel på onsdagar med växlande starttider mellan blocken, 
3. spel med total blandning av bollar, 
4. spel på onsdagar med blandning av oldboys- och veteranbollar, 
5. spel på onsdagar med första start för veterangruppen kl 11.00. 

  
Resultatet av omröstningen – där alla fick lägga två röster- blev att alternativen fick 

1. 22 röster, 
2. 7   röster, 
3. 0   röster, 
4. 2   röster, 
5. 0   röster. 

 
Holger Samuelsson skall informera tävlingsledningen om veteranernas 
ställningstagande. 
 
Det hade på olika sätt klargjorts att veteranspel på torsdagarna inte kan genomföras 
som tidigare med anmälningar via GIT och stöd från kansliet. Starttider måste då bokas 
i öppen konkurrens med andra och administreras med egna krafter. 
 
7.  Planering för årets spel 
Mötesledaren lämnade här mötet och lämnade ordet till Bo Johansson. 
 
Frågan om nya tävlingsbestämmelser bordläggs tills vidare. 
 
Beslutades att startavgiften skall vara 20:- och att inga penningpriser utdelas. 
Behållningen vid säsongens slut skall bekosta en bättre lunch och eventuellt överskott 
lämnas till något välgörande ändamål. 
 
Ryde Fröberg framförde önskemål om att vid någon speldag endast använda tre 
klubbor för att muntra upp spelet. 
 
Beslutades att första torsdagsgolf blir den 21:a april. Anmälan om deltagande skall ske 
till Bo Johansson via telefon 0708-138275 eller mail bomauritz.j@gmail.com senast 
måndagar kl 18.00. Starttider och medspelare kommer att framgå på nätet. 
Resultattabell kommer att skickas ut efter varje spelomgång. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunnar Harmén 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Holger Samuelsson        Bengt-Olov Bengtsson Ryde Fröberg 
Mötesordförande                   Justeringsman  Justeringsman 
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