
Vårmöte Oldboys 2018-04-11 kl. 15.00--16.00. 
 
Skinnarebo Golfklubbs Restaurang. 
Närvarande 76 medlemmar. 
 
- Ordförande Conny Davidsson hälsade klubbchefen Unni Ekenberg, nye krögaren 
   Emanuel Ryd och samtliga medlemmar välkomna. Han vände sig speciellt till tre nya 
   medlemmar nämligen Tommy Andersson, Mariestad, Bo Hjalmarsson, Hook samt 
   Rolf Isaksson, Wiredaholm. 
 
- Klubbchefen återrapporterade från klubbens årsmöte med val av ny ordförande, 
   Börje Axelsson, vidare att "vår egen" Karl-Arne Jönsson utsågs såsom hedersmedlem. 
   Jönköpings-Posten kommer under våren att göra ett reportage om klubben och dess 
   nya styrelse. 
   Rangen kommer att öppnas den 13 april. Tidsbokning kan göras från den 21 april. 
   Fyra golfbilar kommer att stå till Oldboys förfogande mot en kostnad av 200kr/bil 
   med läkarintyg. 
 
-  Krögaren Emanuel Ryd presenterade sitt koncept för restaurangen. Öppettider 8-18. 
   Kiosk kommer att finnas när restaurangen är stängd. Ingen kontanthantering. 
 
-  Seriespelet beräknas ta sin början 26 april med start till en början från hål 1 och hål 10. 
   14 omgångar kommer att spelas och där de 6 bästa inräknas i slutresultatet. Priser i  
   form av lunchkuponger och kaffe/fralla kuponger till de tre främsta i varje klass.  
   Dessutom nytt för i år, vi inför ett pris till den som kommer närmast hål på hål nr 13. 
   Det blir ett pris varje omgång, och det skall vara närmare än 2 meter. 
 
-  Årets klassindelning: 
   A-klass       0- 18,9 
   B-klass      19,0- 23,9 
   C-klass.     24,0- 36,0 
 
-  Vi kommer i år att ingå i en ny grupp gällande Gamla Grabbar med början på Isaberg 
    den 3 maj. Anmälan ska ske via GIT-systemet. Kostnad 250kr. 
 
-  Matchspel kommer i år att spelas mot Jönköpings GK och Hooks GK. 
 
-  Anmälan till vårt eget matchspel senast 2018-05-01 till Johny Carlson. 
 
-  Ansvariga för golfvärdar 2018 är Evert Almqvist och Lars-Olof Johansson. 
 
-  Önskemål framfördes om en förbättrad resultatrapportering från seriespelet H60, 
   H70 och H80. 
 
-  På grund av återbud finns tre platser lediga till vårens 2-dagars golfresa med buss till 
   Woodland, Örkelljunga. Kostnad 1500kr. Kontakt Conny Davidsson. 
 
-  Ordföranden Conny Davidsson avslutade vårmötet och tackade för visat intresse. 
 
 
   Vid pennan 
   Claes-Magnus Gustafsson 


