Verksamhetsberättelse Oldtimers 2019
Oldtimers hade 2020, 112 aktiva medlemmar, vilket är en minskning gentemot
föregående år (12 st). Nya medlemmar har tillkommit (11st) och 85 % ( mål 90
%) av föregående års medlemmar har fortsatt deltagit i aktiviteterna under
året.
Av klubbens medlemmar 60 år och äldre, var 33% (mål 40 %) medlemmar i
Oldtimers (exklusive greenfeemedlemmar).
För åldersintervallet 65 + var deltagargraden; 45%.
För åldersintervallet 60 - 64 år; 5%.
Under året har Oldtimers haft inga protokollförda möten. Årsmötet kunde inte
hållas då övervägande delen av medlemmarna är i riskgruppen för Covid 19
pandemin.
Verksamheten, brukar utgöras av seriespel, klubbutbyten och spel på någon
annan bana på en måndagsomgång. Dock har golfspelandet på
måndagsförmiddagarna kunnat upprätthållas som sällskapsronder med ett
maximerat deltagande till ett 50-tal.
Måndagsspel har ordnats totalt 23 gånger under april - juni samt augusti oktober med mellan 50-53 st deltagare varje gång. Säsongen har varit mycket
god med många deltagare varje gång där 4 st spelare har varit med vid samtliga
tillfällen. Tyvärr fick vi ställa in några spelomgångar i slutet av och oktober på
grund av blöta spelförhållanden dåligt väder. Vi har även provat på registrering
av ronder via ON TAG. I början fungerade det inte särskilt bra på alla telefoner.
Efter sommaren fungerade det och mycket bra vilket medförde att arbetet med
resultat redovisningen minskade avsevärt. Året sista speltillfälle,
Novemberkåsan, kunde inte genomföras, trotts flera försök, på grund att banan
inte var spelbar i sin helhet (sommargreenerna avstängda).
Snittet på deltagarantalet låg på 51st/omgång, vilket var högre än föregående
år (33). Totalt har 99 st oldtimers deltagit, vilket är en ökning i jämfört med
föregående år (97 st).

Vinnare av årets totalcup var på damsidan Gunilla Petrén, och på herrsidan
vann Gösta Larsson i år igen.
Årets matchspel samlade över 30 deltagare, vilket innebar att även i år fick
kvalspel tillgripas. Finalen vanns till slut av Carina Lindh.
Tyvärr kunde inte tävlingen "60 par 60 i Väst" spelas på grund av Svenska
Golfförbundets Covid 19 restiktioner.
I år blev det ingen vår- eller höstutflykt eller klubbutbyte då det inte gick att
genomföra på grund av Covid 19 restriktionerna.
Antalet medlemmar har stabiliserats på en hög nivå, även om en viss minskning
har skett med föregående år. Några av alla de som tillkommit förra året har inte
fortsatt i vårt måndagsspel. Av klubben medlemmar som är 65 år och äldre
samlar vi nästan hälften i verksamheten. Även i år vill vi mena att målet att
skapa tillfällen till trevliga golfarrangemang och i samband med det skapa
tillfällen till ansvarsfullt socialt umgänge har uppnåtts trotts Covid 19
pandemin.
Många har engagerat sig för att ovanstående aktiviteter skall kunna planeras
och genomföras, vilket har skett på ett utmärkt sätt.
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