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Protokoll från Oldtimers höstmöte 2014-08-11  
Tid: Klockan 13.30 till 14.40  
Plats: Chalmers GK klubbhus  
 
Närvarande:  
 
Agnefors Barbro  Magnusson Roger 
Andréasson May   Nihlen Anna-Karin  
Andréasson Rune   Nilsson Gunnel 
Andréasson Jan   Nilsson Göran 
Appelberg Kristian   Nilsson Rolf 
Appelberg Ingegerd  Nordvall Barbro 
Aznar Charlotte   Nordvall Bengt Anders 
Brandén Anders   Nordvall Barbro  
Broberg Bibbi   Rosén Ulla 
Bärthel Klaus  Setterstig Hans 
Carlson Margaretha  Setterstig Britt-Marie 
Eksteén Bo  Svensson Gunilla 
Follin Carl   Steffner Britt-Marie  
Gunnarsson Ingalill  Steffner Kurt 
Hellman Peter  Syversen Hans  
Johansson Roland  Westin  Eva 
Karlsson Sigvard   Wingren Urban 
Kullendorff Mia   Åkerman Anders 
Larsson Anita   Åkerström Erik 
Lindh Carina  
   
     
Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 4 nedan 2014-08-18 
 
1. Mötets öppnade  
Mötet öppnades av Bengt Anders Nordvall. Deltagarna hälsades hjärtligt 
välkomna. Dagordningen godkändes. 
 
2. Närvaroförteckning 
Se ovan 
 
3. Nästa möte  
Bestämdes att äga rum måndagen den 8 dec 2014 kl 10:00.  
 
4. Protokoll  
Inga frågor fanns beträffande föregående mötes protokoll. 
Dagens protokoll kommer att distribueras via mail samt anslås på 
anslagstavlan i klubbhuset.  
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5. Snabbare spel  
På klubbens anslagstavla finns tips om saker som kan göra Ditt spel på 
banan snabbare. Tag gärna del av dessa. 
 
6. Måndagsspel 
”Datasystemet” har vissa problem när det gäller att skriva ut våra 
scorekort på ett korrekt sätt. Innan dagens spel påbörjas, kolla Ert 
scorekort så att det stämmer överens med övriga i bollen. Vid anmälan 
till måndagsspelet finns möjlighet att välja utspelsplats. Det är 
viktigt att kolla utspelsplatsen som blivit angiven på scorekortet. Det 
är viktigt att denna sedan följs vid spelet. Spelschema som gäller finns 
på klubbens ”hemsida” för oldtimers. 
 
7. Matchspel  
Kurt meddelar att uppgjort spelschema följs och att han i dagsläget inte 
har några problem med deltagarna. 
 
 
8. Klubbutbyten  
Årets bortamatch sker tisdagen den 19 augusti på Lycke golfbana. Peter H 
har fått en förfrågan från Öjareds Oldtimers om intresse finns för ett 
utbyte. Vi var överens om att två klubbutbytesmatcher per år är 
tillräckligt. Då det är första gången nu som utbyte sker med Lycke 
beslutades att utvärdera nästa veckas match där innan frågan med Öjared 
tas upp. Detta blir på årets decembermöte. 
 
 
9. Tävlingen 60 par 60 
Årets tävling går av stapeln den 8 september. Här gäller anmälan parvis. 
Det är ”shutgun” med start kl 9:00. Avgift 100 kr samt 200 kr i greenfee 
för gästerna. Bengt Anders lovade att maila oss anmälningsblankett som 
vi sedan har möjlighet att vidarbefordra till ”golfkompis” i annan klubb 
och på de sättet hjälpas åt att få fler deltagare från andra klubbar. 
 
 
10. Fester och utflykter 
Höstens ”hemliga resa” skall går av stapeln redan onsdagen den 27 
augusti. Det blir i år Vallda golfklubb som får den äran. Kostnad 500 kr 
inklusive allt. Plats har reserverats för 32 deltagare med starttider 
mellan 8:50 och 10:00. Resa sker med egen bil. Anmälningslista på 
klubbens anslagstavla. 
 
11. Lagning av fairways. 
Det är viktigt att ställa upp och hjälpa till med denna arbetsuppgift. 
Sigvard påpekade att gästspelare i sina omdömen ofta påpekar brister i 
lagningen av uppslagna grästorvor. Klubben vill ha hjälp med detta den 
22 september efter avslutat spel. Om vi kan avsätta 1,5 tim för detta 
arbete vore det bra.  
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12. Information från styrelsen. 
Sigvard informerade om att: Tävlingsverksamheten i klubben ger goda 
resultat: Stort intresse för träningsprogrammen har gett fUll 
sysselsättning även för den nyanställde tränaren: Banan är i bra skick: 
Medlemsantalet rör på sig. Framför allt är det greenfee medlemmar som 
utgått (antagligen p.g.a årets prisökning). Totalt rör det sig om en 
smärre minskning: Ekonomin ser bra ut så här långt: Kurt Steffner 
efterfrågade ett lyft av klubbens ”ansikte” utåt vägen. Sigvard sa att 
styrelsen även diskuterat arbeten runt parkeringsplats och klubbhus: 
Förhandlingar om utökat markinnehav för drivingrang har kommit långt: 
Bollplockning utanför nät skall ske den 18 augusti kl 18:00 och kommer 
att jämställas med ”arbetsdag”. 
 
 
13. Oldtimersresa i egen regi. 
Bengt Anders informerade ytterligare om bokning av golfresor till 
Spanien i egen regi (allt emellan 11-40 dgr)under perioden febr-mars. 
Det är hög tid att boka nu (Kolla www.vivaespana.se) 
 
 
16. Övriga frågor  
Anders B efterfrågade klubbmästerskap med handicapomräkning. Sigvard 
hävisade till pågående kommittearbeten.   
 
 
17. Mötets avslutande  
Bengt Anders Nordvall tackade för visat intresse och avslutade med 
sedvanligt klubbslag.  
 
 
………………………..  
Jan Andréasson  
/sekreterare/  
 


