
  

 

  

SUMMERING AV VETERANSEKTIONENS VERKSAMHET 2022 
 
 
   
  ALLMÄNT 
   
   Äntligen har vi kunnat genomföra en golfsäsong som är normal efter två års problem med    
  pandemin!  
   
  Golfandet har återgått till det normala med ”lagom” beläggning på banan så det har varit     
  lättare att få starttider.  
 
  Veteransektionens planerade verksamhet startade med Veterandagen den 12/4 med 34 st  
  deltagare och Torsdagstävlingarna den 14/4 med 47 st.    
        
 

HEMSIDAN/ANSLAG 

 
Vi har informerat om våra tävlingar och aktiviteter via utskick per mail och hemsidan 
och anslag på klubbens anslagstavlor. 
Ansvarig för veteranernas hemsida och för övrig information har varit Kenneth Johansson. 
 

 
    
  STYRELSEMÖTEN                              
 
  Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda möten. 
 
 

EKONOMI 

 

Verksamheten har som mål att göra +/- noll under ett år. 

Startavgiften har varit 60:- på alla tävlingar.  Av startavgiften går 10:- till klubben enligt 
tidigare överenskommelse och för året blev det 11 900:- 

Överskottet används till priser där nivån på priserna bestäms av likviditeten.   

Verksamhetsåret 2022 har haft en omslutning på 106 000:- . 

 

TORSDAGSTÄVLINGARNA 

 
Totalt blev det 19 st tävlingar med blandat lag- och individuella spelformer med 
avslutningstävling den 6/10. 
Alla tävlingar, förutom vår- och höstavslutning har skett med löpande start från 
1:an och ingen prisutdelning efter tävlingarna. 
Utbytet med Koberg GK och Dagsholms GK genomfördes som planerats med 
besök hos dessa på våren och hos oss under hösten. 

  Deltagarantalet har i år varit likvärdigt tidigare men med många nya ansikten vilket är  
  mycket glädjande. Snittet i år är 63 st/gång  
 
 
   



  

 

 
 
  ORDER OF MERIT 
  Vi har haft Order of Merit tävling under våren och en under hösten. 
  Segrare under våren blev Erny Andersson med 39 poäng och under hösten  
  Claes-Göran Gunnarsson med 35 poäng.   
  
 

  BLOMHUSETS MATCHSPELSTÄVLING. 
  Tävlingen spelades i en mixad klass.  Totalt deltog 48 st (11 damer och 37     
  herrar).  
  Segrare i Vinnar Poolen blev Leif Johansson och i Lucky Loser Poolen    
  segrade Lone Åkesson.  
                        

  Bästa nettoscore 
  Damer:   Lena M Olsson       64 nto den 19 maj. 
  Damer:   Marilyn Fagerlind   64 nto den 22 sep. 
 

  Herrar:   Arne Andersson     57 nto den 18 aug. 
   
   

 

  TÄVLINGSLEDARE 

 

Veteransektionen har under året varit tävlingsansvariga för Öppna KM 27 – 28/8.    
 

ÖVRIGT 

 
Ny Golf Academy, med Christoffer Ny hade i år också ett erbjudande om träning vid 5 
tillfällen under våren för veteranerna. 
Erbjudandet var uppskattat och lockade ett stort antal deltagare. 

 
Jag vill passa på tillfället att tacka alla som deltagit i våra tävlingar och inte minst alla 
funktionärer som gjort att tävlingar och andra aktiviteter har kunnat genomföras på ett 
föredömligt sätt. 

      
  Kallelse och program för 2023 kommer att skickas ut under mars månad! 
 
    
  Tack för i år! 
 
  Kenneth Johansson 
  Ordf. Veteransektionen 


