
Verksamhetsberättelse Oldtimers 2019 

Oldtimers hade 2019, 118 aktiva medlemmar, vilket är en marginell minskning gentemot föregående 

år (1st). Nya medlemmar har tillkommit (13st) och 86 % (mål 90 %) av föregående års medlemmar 

har fortsatt deltagit i aktiviteterna under året. Av klubbens medlemmar 60 år och äldre, var 34% (mål 

40 %) medlemmar i Oldtimers (exklusive greenfeemedlemmar). För åldersintervallet 65 + var 

deltagargraden; 45%. För åldersintervallet 60 - 64 år; 6%.  

Verksamheten, har förutom golftävlandet på måndagsförmiddagarna utgjorts av seriespel, 

klubbutbyten och spel på Kinds GK en måndagsomgång. Under året har Oldtimers haft tre 

protokollförda möten. Årsmötet hölls 2019-04-15 med 53 närvarande medlemmar.  

Måndagsspel har ordnats totalt 25 gånger under april - juni samt augusti - oktober med mellan 17 - 

47 st deltagare varje gång. Trotts blöta spelförhållanden har inga spelomgångar ställts in på grund av 

dåligt väder eller mycket vatten på banan eller greenerna. Snittet på deltagarantalet låg på 33 st 

/omgång, vilket var något lägre än föregående år (36). Totalt har 97 st oldtimers deltagit, vilket är en 

ökning i jämfört med föregående år (92 st).  

Vinnare av årets totalcup var på damsidan Anita Larsson, och på herrsidan Gösta Larsson.0 

Årets matchspel samlade 31 st, vilket innebar att även i år fick kvalspel tillgripas. Finalen vanns till 

slut av Gösta Larsson.  

Med Oldtimers som arrangör spelades tävlingen "60 par 60 i Väst" den 2 september. Till tävlingen var 

alla Göteborgsdistriktets klubbar samt en del grannklubbar inbjudna.  

I år blev det ingen vår- eller höstutflykt då intresset var svagt. Nya försök gjordes med att anordna en 

måndagsomgång på annan golfklubb. Valet föll på Kinds GK. Den 17 juni åkte 32 medlemmar med 

egna bilar mot Svenljunga. Vädret visade sig från sin bästa sida och efter intagen lunch och 

prisutdelning återvände deltagarna hemåt igen.  

Klubbutbytet har i år fortsatt skett med Sjögärde och även med Öijared. Spelet genomfördes på 20 

maj med Sjögärde på Sjögärde GK och 19 augusti med Öijared GK på Chalmers GK som särskilda 

spelomgångar.  

Året avslutades på blöta banor och vinter greener den 12 november med Novemberkåsan.  

I klubbhuset hölls årets sista möte den 9 december. Året tre möten har varit välbesökta.  

Antalet medlemmar har stabiliserats på en hög nivå, även om en viss minskning har skett med 

föregående år. Några av alla de som tillkommit förra året har inte fortsatt i vårt måndagsspel. Av 

klubben medlemmar som är 65 år och äldre samlar vi nästan hälften i verksamheten. Även i år vill vi 

mena att målet att skapa tillfällen till trevliga golfarrangemang och i samband med det skapa tillfällen 

till socialt umgänge har uppnåtts.  

Vår ålderman firades med blommor och hurrarop måndagen den 23 september då han passade på 

att fylla 90 år.  

Många har engagerat sig för att ovanstående aktiviteter skall kunna planeras och genomföras, vilket 

har skett på ett utmärkt sätt.  

För Oldtimers Lennart Holmgren 


