
                                      Verksamhetsberättelse Seniorkommittén 2014 
 

 
Seniorkommittén (Oldtimers) har idag 84 aktiva betalande medlemmar. Verksamheten, har förutom 
golftävlandet på måndagsmorgnarna, utgjorts av golfresor, seriespel och klubbutbyten. 
Under året har Oldtimers haft tre protokollförda möten. Årsmötet hölls 2014-03-24 med 51 deltagande 
medlemmar. Däremellan har styrelsen haft 2 planeringsmöten.  
 
Måndagsspel har ordnats vid 20 olika tillfällen med mellan 30 och 40 deltagare varje gång. Snittet på 
deltagarantalet låg på 37 st/omgång. Banan var spelklar rekordtidigt, vilket gjorde att medlemmarna 
kom väl förberedda till första tävlingsdagen. Dock var greenerna ej i bästa skick förrän i slutet på maj. 
Hösten blev ganska blöt med ett inställt måndgsspel. Spelformerna har varit slaggolf, poängbogey,  
foursome, greensome och scrambletävlingar. 
Förutom tävling varje måndag har också en totaltävling för damer respektive herrar ingått. Årets 
matchspel samlade 24 deltagare där varje deltagare garanterades minst två matcher varefter 8 
stycken gick till cupslutspel. Dessutom fick ytterligare 8 stycken deltagare en andra chans i ett eget 
cupslutspel. Slutligen lottades semifinalisterna i A- resp. B-slutspelet mot varandra där Håkan 
Johansson stod som slutsegrare.  
För sjunde året i följd spelades med Oldtimers som arrangör tävlingen "60 par 60" den 8 september 
med stort deltagande. Till tävlingen var alla Göteborgsdistriktets klubbar samt en del grannklubbar 
inbjudna.  
 
Anmälan till måndagsspel skedde även i år via internet senast 15.00 fredagen före tävlingen. Startlista 
presenterades därefter senast under söndagen. Detta har fungerat utmärkt och är numera 
permanent. Även under 2014 har vi med styrelsens mycket stora välvilja kunnat kompensera en del av 
den förlorade gemenskapen genom de 4 shotgunstarter vi har under säsongen. Varje shotguntävling 
har följts av gemensam lunch och prisutdelning.  
 
Klubbutbyten har i år skett med Sjögärde (hemma) vilken vi vann överlägset. Efter floppen med 
Gräppås förra året har vi numera ett klubbutbyte med Lycke. Utbytet med Lycke skedde i år borta i ett 
våldsamt regn och blåsväder men med en finfin lunch och prisutdelning därefter. Chalmers med 
Anders Brandén i topp kämpade och spelade bäst varför vi avgick med en storseger. 
 

Herrlaget 55+ i seriespelet ”oss klubbar emellan” tog sig i år överlägset till slutspelet och kom där på 
en hedrande 4:de plats av 8 slutspelslag.800 kronor i prispengar gick oavkortat till OT:s kassa. 
Damlaget D55+ tog sig i år inte till slutspelet.  
 
En kortversion av "komma-igång-träningen", med Martin och Pontus, under säsongens inledande 
veckor, anordnades av Oldtimers. 
 
Årets vårutflykt gick under 2 dagar med buss till Ekarnas GK i Grästorp. På vägen dit var det mulet 
och grått med ett lätt regn. Väl framme väntade kaffe och fralla innan vi gick ut på banan. På denna 
härliga bana duggade det lite lätt i början men efter några hål kom solen fram. Efter avslutad runda 
intogs ölen i strålande solsken. På kvällen serverades fördrink och tilltugg innan vi avnjöt en god 
trerätters middag i klubbhusets vackra veranda. Stämningen var hög med roliga historier och en 
bejublad sketch framförd av Anita och Bengt Anders. Kurt Steffner steppade också för oss. 

 Den i år återigen icke hemliga höstresan gick till Vallda golfbana utanför Kungsbacka. En krrävande 
bana, som spelades i fint väder.Till detta kom ett jättefint bemötande och en toppenlunch.  
Arrangemangen var mycket välplanerade och lyckade med fint prisbord. 
 
Oldtimers har även i år deltagit i omvårdnaden av vår fina bana och klubbhus. Det tyngsta lasset har 
som varnligt dragits av de sanna idealisterna i Björnligan.  
 
För Seniorkommitén 

Bengt Anders Nordwall 


