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OLDTIMERS       

 

 

Protokoll från Oldtimers höstmöte 2019-09-09 
Tid: Klockan 14,00 
Plats: Chalmers GK klubbhus  
 
Närvarande:  
Kesselbring Linda  Påsse Ove 
Appelberg Ingegerd  Larsson Anita 
Appelberg Kristian  Larsson Gösta 
Johansson Mats  Lindh Carina 
Källberg John  Samuelsson Weine   
Aznar Charlotte  Magnusson Roger 
Möllerstrand Bo  Rosen Ulla 
Berndtsson Lilian  Steffner Kurt 
Setterstig Britt-Marie  Cedergren Margot   
Häggström Gunnar  Wretbäck Catharina   
Broberg Bibbi  Ardefelt Rolf   
Geterud Åke  Holmgren Lennart 
Nordwall Bengt Anders  Syversen Hans 
Palmroth Pertti  Åkerman Anders 
Karlsson Sigvard  Follin Carl 
Eklund Lennart  Gunnarsson Ingalill   
     
#1. Mötets öppnade  
Mötet öppnades av Lennart Holmgren. 
Dagordningen godkändes. 
 
#2. Närvaroförteckning 
Se ovan 
 
#3. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes äga rum måndagen den 9 december 2019 med start kl. 
10.00. Separat kallelse kommer att skickas ut. 
 
#4. Ekonomi och medlemstal 
Vi är nu 118 medlemmar, i år har vi fått in 13 nya medlemmar. Ekonomi läget är gott. 
Vi har en kassa på 24 499 kr. Förslag från Sigvard att vi använder en del av 
pengarna till priser. Finns det andra förslag mottages dessa tacksamt. 
 
#5. Oldtimers mål och aktiviteter. 
Våra mål finns på hemsidan. Frågan kom upp hur vi kan få fler aktiva damer i 
föreningen. Förslag mottages av styrelsen.  
Lennart skall ta kontakt med Martin för att diskutera möjligheten att starta upp någon 
lämplig form av träningstillfällen för oldtimers. T.ex. närspel, puttning, chippning och 
bunker.  
 
#6 Måndagsspelet  
Hans Syversen visade statistik från vårt måndagsspel. Av våra 118 medlemmar har 
95 deltagit vid något tillfälle. Totalt har vi mellan 700-800 starter på en säsong. 
Två justeringar av vårt tävlingsprogram för hösten framkom;  
23/9 Det blir en 9 håls tävling och en chippningstävling. Detta pga. att hålpipning 
pågår denna dag på 9 hål och de är då avstängda för spel. 
21/10 Är det inte älgjakt som tidigare meddelats så vi lägger in en tävling denna dag. 
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#7 Tävling 60 par 60. 
I år var det 68 deltagare och av dessa var det 22 inbjudna gäster. Detta är en liten 
ökning från tidigare år. 
 
#8 Matchspel 
Kurt Steffner lämnade en kort lägesrapport, slutresultat meddelas på 
decembermötet. 
 
#9 Klubbutbyte 
För nästa år gäller utbyte med Sjögärde dit vi är inbjudna till spel 18/5. Öijared har 
hoppat av detta utbyte. Förslag framkom att fråga någon ny bana. Förslag: Partille, 
Ale och Hulta. Anders Brandén jobbar vidare med detta. 
 
#10 Fester och utflykter 
Årets utflykt gjordes till Kinds GK vilket var mycket uppskattat. 
Förslag framkom att eventuellt göra en liknande dagsutflykt. Banor som diskuterades 
var Åsundsholm och Alingsås. 
Kurt föreslog att man också kan göra andra aktiviteter såsom studiebesök. 
 
#11 Information från ChGk styrelse. 
Lilian Berndtsson berättade att hon nu är ordförande för Chalmers GK året ut. 
Styrelsen jobbar med en 3-årsplan hur man skall utveckla banan. Punkter som man 
tittar på är; dräneringsplan, utveckling av greenområdena och träningsområdena. 
Inför nästa år skall man titta över hur man kan ge mervärde för de som är 
fullbetalande medlemmar. Tex. fria Range bollar bara för fullbetalande, möjlighet att 
boka starttid än övriga, reducerad greenfee när man har gäster. Detta är idéer man 
arbetar med. Mer info kommer att skickas ut under hösten. 
Vi är idag totalt 1600 medlemmar. 
Styrelsens höstmöte är den 20/11 kl. 19,00.  
Rastplatsen vid 10:an var uppe för diskussion. Lite oklart vad som gäller om 
fikaregler, kommer att klarläggas. 
 
#12 Övriga frågor 
Frågan om lättnad togs upp av dagens tävlingsledare. Det är tävlingsledningen som 
bestämmer vad som skall gälla efter bedömning av banans kondition. 
Rekommendationen var att bara ha lättnad på fairway. Har man lättnad på hela 
spelfältet är inte rundan handicapgrundande. 
En fråga kom upp om man kan anmäla en gäst till måndagsspelet. Det är ok men 
personen deltager inte i tävlingen och blir inlottad med övriga tävlande. 
 
#13 Mötets avslutande 
Lennart tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.   
 
 
 
 
 
Bo Möllerstrand 
(Sekreterare) 
 
 

 
 
 


