
                                      Verksamhetsberättelse Oldtimers 2017 

 
Oldtimers hade 2017 121 aktiva betalande medlemmar, vilket är en liten minskning gentemot 

föregående år (128). 14 av dessa var nya och av föregående års medlemmar återkom 82 % i år (mål 
90%). Av klubbens medlemmar 60 år och äldre, var 35% (mål 40%) medlemmar i Oldtimers. För 

åldersintervallet 65+ var deltagandegraden 47%. 

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

och klubbutbyten. 
Under året har Oldtimers haft tre protokollförda möten. Årsmötet hölls 2017-04-03 med hela 60 

närvarande medlemmar.  

Måndagsspel har ordnats under maj-juni, samt augusti-oktober med mellan 15 och 45 deltagare varje 

gång. Snittet på deltagarantalet låg på 36 st/omgång, vilket var något lägre än föregående år (38). 
Totalt har 84 oldtimers deltagit, vilket var en minskning jämfört med föregående år (110 st). Vinnare 

av årets totalcup var på damsidan Carina Lindh, och på herrsidan Hans Syversen. Det senare var 
spännande in i det sista, då det inte avgjordes förrän sista bollen i sista tävlingen kommit in.  

Årets matchspel samlade 29, vilket innebar att även i år fick kvalspel tillgripas. Finalen vanns till slut 
av Lennart Eklund. 

 

Med Oldtimers som arrangör spelades tävlingen "60 par 60" den 4 september med deltagande av 28 
par. Till tävlingen var alla Göteborgsdistriktets klubbar samt en del grannklubbar inbjudna.  

 

Årets vårutflykt fick ställas in, då intresset var för svagt. Höstresan i slutet av september gick med 
buss till Mjölby med strax under 30 resenärer. Efter trevlig samvaro i bussen blev vi väl mottagna av 

Mjölby GKs ordförande och klubbledning. Vi hann värma upp innan spelet började klockan 11. Efter 
avslutad runda fanns det tid att umgås innan samling med prisutdelning och drink. Därefter avnjöt vi 

en utsökt middag och övernattade på hotellet i direkt anslutning till golfbanan. Andra dagen spelades 

ytterligare en 18 håls slagspelstävling, som följdes av hemresa med prisutdelning och eftersnack på 
bussen. Resan var mycket uppskattad av deltagarna. Vädret var bra och banan i god kondition. 

Stämningen var hög och hela arrangemanget var utmärkt skött av resekommittén. 

Klubbutbyten har i år fortsatt skett med Sjögärde och avsikten var att det skulle blivit även med 
Lycke. Vädret speldagen var dock inte det bästa, och Lycke uteblev, så vi fick ta det som en ordinarie 

måndagstävling. 

Året avslutades på blöta banor 6 november med Novemberkåsan, samt i klubbhuset 11 december 

med det sista av årets tre möten. Också det relativt välbesökt. 

Vi får väl påstå att antalet medlemmar har stabiliserats på en högre nivå, även om viss reduktion 

jämfört med föregående år har skett. Några av alla de som tillkom förra året fortsatte inte, men vi 
samlar nästan hälften av de som är över 65 år i verksamheten. Även i år vill vi därför mena att målet 

att skapa tillfällen till trevliga golfarrangemang och i samband med det, tillfällen till socialt umgänge 
har uppnåtts. 

 Många har engagerat sig för att ovanstående aktiviteter skall kunna planeras och genomföras, vilket 
har skett på ett utmärkt sätt.  

 

För Oldtimers 

Eskel Egeröd 

 


