
                                      Verksamhetsberättelse Oldtimers 2016 

 

 

Oldtimers hade 2016 128 aktiva betalande medlemmar, vilket åter är en ökning från föregående år 
(92 st.). Av föregående års medlemmar återkom 95 % i år (mål 90%), och av klubbens medlemmar 

60 år och äldre, var 37% (mål 40%) medlemmar i Oldtimers. 

Verksamheten, har förutom golftävlandet på måndagsförmiddagar, utgjorts av golfutflykter, seriespel 

och klubbutbyten. 
Under året har Oldtimers haft tre protokollförda möten. Årsmötet hölls 2016-04-04 med hela 60 

närvarande medlemmar.  

Måndagsspel har ordnats under maj-juni, samt augusti-oktober med mellan 30 och 55 deltagare varje 

gång. Snittet på deltagarantalet låg på 38 st/omgång, vilket var något högre än föregående år (34). 
Totalt har 110 oldtimers deltagit, vilket också är en kraftig ökning jämfört med föregående år (84st).  

Årets matchspel samlade fler än tidigare och överskred 32, vilket är och har varit det antal som 

utslagstävlingen var upplagd för. För första gången fick därför kvalificering till de 32 platserna 

tillgripas. 
Med Oldtimers som arrangör spelades tävlingen "60 par 60" den 12 september med deltagande av 29 

par. Till tävlingen var alla Göteborgsdistriktets klubbar samt en del grannklubbar inbjudna.  
 

Årets vårutflykt gick under 2 dagar med buss till Vinbergs GK utanför Falkenberg. I år var vi enbart 19 
resenärer, vilket var en hel del färre än tidigare år. Väl framme väntade kaffe och fralla innan vi gick 

ut på banan. Vädret och banan var utmärkta och spelet blev riktigt bra. 

Vi bodde i fräscha stugor i anslutning till banan och på kvällen mellan speldagarna serverades vi en 

fördrink och tilltugg innan vi avnjöt en god trerätters middag i klubbhuset. Stämningen var hög och 
hela arrangemanget var utmärkt. 

Klubbutbyten har i år fortsatt skett med Sjögärde och med Lycke.  

Året avslutades på banan 21 november med Novemberkåsan, som genomfördes i vackert 
novemberväder med bra resultat, samt i klubbhuset 12 december med det sista av årets tre möten. 

Också det välbesökt. 

 

Som helhet har året inneburit en bra tillströmning av aktiva medlemmar. Målet att skapa tillfällen till 

trevliga golfarrangemang och i samband med det, tillfällen till socialt umgänge, får nog sägas ha 
uppnåtts i år. Många har engagerat sig för att ovanstående aktiviteter skall kunna planeras och 

genomföras, vilket har skett på ett utmärkt sätt.  

 

För Oldtimers 

Eskel Egeröd 

 


