
Bråvikens Golfklubb ANTECKNINGAR 
Oldboysverksamheten  
 

2018-11-12 Sida 1 
 

Höstmöte tisdagen den 6:e november 2018 
 
Plats: Klubbhuset 
Tid: 10:00 
Närvarande: 47 oldboys 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Oldboyskommitténs ordförande Jan-Åke Jonsson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fråga om kallelse 
Ordföranden redovisade att kallelsen framgått av klubbens hemsida och att mail 
skickats till berörda. Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
På ordförandens förslag beslöts att närvarolistan kunde användas som röstlängd. 
 
§ 4 Val av mötesledare och sekreterare 
Till mötesledare föreslogs Jan-Åke Jonsson och till sekreterare Gunnar Harmén. Mötet 
valde dessa. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren justera anteckningarna 
Föreslogs Karl-Johan Johansson och Göran Knutsson. Mötet valde dessa. 
 
§ 6 Summering av den gångna säsongen med rapportering från aktivitets-
ansvariga 
 
6.1 Seriespelet H55 
Ingen muntlig redovisning gjordes men Per-Erik Gustavsson hade skriftligt lämnat bl a 
följande information. Bråviken kom på en delad fjärdeplats av sju lag. Av sju spelade 
matcher vanns tre och förlorades fyra. 17 olika spelare varav flera från H65 deltog. 
Bästa spelare blev Örjan Roxner med fyra vinster av fem möjliga. 
 
6.2 Seriespelet H65 
Jajje Pettersson meddelade att nio matcher spelats med 13 spelare. Laget kom på 
fjärde plats endast en poäng efter vinnande Waldemarsvik. Noterades att intresset att 
delta i seriespelet bland 65+are är lågt. 
 
6.3 Seriespelet H70 
Thomas Björk meddelade att 17 spelare deltagit i de åtta matcherna. Hemmamatcherna 
vanns men inga bortamatcher. 
 
6.4 Seriespelet H75 
Ulf Jaensen meddelade att laget kom på en åttondeplats. Nio matcher spelades med 13 
deltagare. 
 
6.5 Onsdagsgolfen 
Thed Simonsson meddelade att tävlingssäsongen startade den 18:e april och 
avslutades den 26:e september. Vid seriespelets 19 omgångar har 1197 starter gjorts 
av 102 deltagare varav 62 spelat mer än sex gånger. Vinnaren av årets oldboysserie 
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blev Göran Ohlsson  tätt följd av Jan Eriksson och Jajje Pettersson. Den avslutande 
pottgolfen vanns av Sivert Brännmark. 
 
6.6 Matchspelet  
Torsten Hjärtström meddelade att tävlingar har spelats 15 måndagar med start den 23:e 
april och slut den 24:e september. Genomsnittligt antal deltagare har varit 19,5 vilket är 
5,5 fler än förra året. 39 spelare har deltagit varav 25 mera frekvent. Vinnare blev 
Jimmy Iwung med 13 segrar och en förlust. 
 
6.7 Tourspelet 
Torsten Hjärtström meddelade att spel skett tre gånger på följande banor; Finspång i 
maj, Jönåker i juni och Finspång igen i augusti. Genomsnittligt antal deltagare har varit 
15,5 som är en ökning från förra året. Vinnare blev Sivert Brännmark.  
Tourspelet kommer att upphöra. 
 
6.8 Årets Kick-Off 
Thord Kjällström meddelade att aktiviteten genomfördes den 9:e maj på Jönåkers GK. 
42 oldboys och fyra oldgirls kom till start. Uppläggningen var kanonstart med 
efterföljande gemensam lunch. Jan Hallgren vann herrarnas tävling på 71 slag netto 
och Christina Falk vann för damerna med 35 poäng. 
 
6.9 Manheim Cup 
Thord Kjällström meddelade att tävlingen genomfördes fredagen den 29:e juni för fjärde 
gången. För första gången vann damerna, dessutom överlägset. 
 
6.10 Höstresan 
Thord Kjällström meddelade att höstresan i år gick till Tobo GK 12-13 september med 
28 deltagare. Första dagens singel slaggolf vanns av Rolf Turesson för andra året i rad. 
Andra dagens bästboll poängbogey i par vanns av Bengt-Åke Andrén och Bengt 
Carlsson. 
 
6.11 Utbytet med Vreta Klosters GK 
Gunnar Harmén återgav Holger Samuelssons skriftliga redovisning att utbytet i år 
skedde hos Vreta Kloster med 28 deltagare per klubb. Vreta Kloster vann. 
 
6.12 Hösttouren 
Bengt Carlsson avrapporterade från tävlingarna på Bråviken och uppmanade deltagare 
att stanna till prisutdelningen. 
 
§ 7 Preliminär ekonomisk redovisning 
Anders Lindström redovisade en kassarapport för perioden november 2017 till 
november 2018. Läget är tillfredsställande. 
 
§ 8 Vinteraktiviteter 
Meddelade Jan-Åke Jonsson att klubben gärna tar emot hjälp med arbeten men vill 
kalla till aktiviteter vid behov och leda dessa. Bakgrunden till detta är att säkra att 
arbetsmiljöregler följs och att försäkringar täcker eventuella olyckor. 
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§ 9 Klubbnyheter 
Jan-Åke Jonsson meddelade följande 

- Klubben har fått förfrågan om att även 2019 arrangera Bråviken Open 1-3 
augusti. Tävlingskommittén tillstyrker och beslut kommer. 

- Golfens Dag blir den 25:e maj nästa år. 
- Klubbmöte den 27:e november. 
- Klubben avser inrätta en herrkommitté där oldboysgruppen ska ingå. 
- För samarbetet med GACenter gäller samma avtal som förra säsongen. I 

lokalerna har viss om- och utbyggnad skett. Där kommer också att arrangeras 
informationsmöten om nyheter och regeländringar. 

- Gul slinga kommer att vara öppen under vintern när möjlighet till spel finns. 
- Förhandlingar pågår om tillgång till gym. Östgötaporten? 
- Städavgiften kan återbetalas till de som är funktionärer. 
- Nytt handicapsystem är på gång. Diskussioner pågår om utformningen. 
- Masterplanen för banans ombyggnad ska presenteras för styrelsen. Planen 

verkar alltför omfattande och kommande beslut får nog begränsa till de bästa 
delarna. 

- Vattenförsörjningen är under utredning och projektering i samarbete med 
Norrköping Vatten och Avfall. Förmodligen kommer bland annat flera dammar att 
behöva anläggas. 

 
Björn Ahlberg hade en längre information om klubbens gjorda och kommande 
markaffärer. Efter en resumé av klubbens markköp och dess ingående juridiska 
förhållanden informerades om de kommande planerna på markförsäljning. Björn ville 
uppmärksamma oldboysgruppen på vikten av att bevaka att klubbens medlemmar inte 
tappade kontrollen av hur försäljning går till och hur erhållet kapital används. 
 
§ 10 Val till kommittén 

- Ordförande i oldboyskommittén (ett år) 
- Efter förslag omvaldes Jan-Åke Jonsson 
- Tre ledamöter (två år) 

Efter förslag omvaldes Torsten Hjärtström, Anders Lindström och Christer 
Karlsson 

- En ledamot (ett år) 
Som ersättare för Runo Andersson föreslogs Thed Simonsson som valdes. 
 

§ 11 Val av ledamot i klubbens tävlingskommitté 
Efter förslag omvaldes oldboyskommitténs ordförande. 
 
§ 12 Val av valberedning 
Valberedning utses inte längre. Oldboyskommittén utser och föreslår personer för val till 
kommittén. 
 
§ 13 Prisutdelning 
Till årets vinnare av oldboysserien Göran Ohlsson utdelades statyetten.  
Till de 20 bästa på ”10-listan” utdelades priser av varierande valörer i form av 
presentkort att användas på klubben. Därutöver lottades 15 priser ut till de som spelat 
minst sex tävlingar och närvarade vid dagens möte. Även dessa priser i form av 
presentkort. 
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§ 14 Övriga frågor 
- Onsdagsgolfen 

Beslöts att den dagsansvarige skall fråga klubben om lägesförbättring gäller och 
när så är fallet meddela de tävlande. 
Till vårmötet hänsköts frågor om poängberäkning och ekonomi. 

- Aktivitetsansvariga 2019 
H50 - Ola Palmqvist 
H60 - Per-Erik Gustavsson och Ulf Palmgren 
H70 - Göran Forss och Thomas Björk 
H75 - Karl-Johan Johansson och Leif Bredenvall 
H80 - Ulf Jaensen och Ryde Fröberg 
Matchspelet - Torsten Hjärtström och Göran Knutsson 
Kick-Off - Thord Källström 
Manheim Cup - Thord Källström 
Höstresan - Thord Källström 
Onsdagsgolfen - Thed Simonsson 
Hösttouren - Bengt Carlsson 
Utbytet med Vreta Kloster - Holger Samuelsson 
Vinterputtningen - Gunnar Harmén 

- Vinterputtningen 
Gunnar Harmén informerade kort om läget på GACenter och beslöt efter mötets 
hörande att starta vinterputtningen den 22:a november kl 13:00. 

 
§ 15 Mötets avslutande 
Mötesledaren tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Gunnar Harmén 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Jan-Åke Jonsson 
Mötesledare 
 
 
 
 
Karl-Johan Johansson   Göran Knutsson 
Justeringsman   Justeringsman 


