
Informationsbrev istället för höstmöte år 2020. 
 

Ordförande Conny Davidsson: 

Efter ett mycket märkligt år börjar vi närma oss slutet av 2020 års golfsäsong och 

som Ni säkert känner till kan vi inte ha vårt traditionella höstmöte. 

Vad vi däremot kan glädjas åt är att vi, trots covid 19, har kunnat ägnat oss åt vår 

fritidssysselsättning golf med naturlig distansering. 

Tyvärr blev det inget H60, H70, H80 eller Gamla Grabbar som jag vet att många 

saknade. Desto större blev glädjen när vi kom igång med våra interna tävlingar 

Vår golfbana anno 2020 har enligt min mening aldrig varit i bättre skick och 

kondition. Vilka greener!!!!! 

Våra banarbetare ska ha en stor eloge för vad Ni har åstadkommit med gräsytorna 

Vi, eller rättare sagt Ni, har fått mycket beröm av greenfeegäster. 

Vi får tacka varandra för en väl genomförd säsong med många skratt och god 

gemenskap. 

Sen vill jag tacka alla Oldboys för att vi frivilligt lägger ner så mycket tid i form av 

tisdagsarbete, bollplockning, golfvärld och mycket annat. 

Vi kan också skänka en tanke till våra golfande damer som har utfört ett gott arbete 

Jag vill också rikta ett särskilt TACK till Göran, Bosse och C-M som jag vet lägger 

ner oerhört många timmar så att vi övriga Oldboys kan spela i stort sett varje torsdag. 

Även ett tack till vår statistiker Bengt Jörnelius 

Det är detta som kallas SKINNAREBOANDAN. 

Vi ska vara stolta över vår bana och att det finns så många eldsjälar 

Samtidigt vill jag gratulera alla vinnare och övriga pristagare i våra olika spelformer 

En som kan nämnas speciellt är Leif Sternklint som den 24 september lyckades, och 

som vi andra drömmer om att göra, nämligen att göra en HIO på hål nr 7. Detta var 

Leifs tredje HIO! 

Tyvärr blev det ingen vårresa till Ludersburg i Tyskland men vi återkommer våren 

2021 

Ett särskilt välkommen säger vi till våra nya medlemmar i Oldboysen, nämligen 

Owe Arvidsson, Mats Andersson, Reine Pettersson, Bo Andersson och Gunnar 

Franzén. Känn Er välkomna och jag hoppas att Ni ska trivas i vår gemenskap 

Nu när hösten har kommit och vintern närmar sig vill jag göra reklam för 

curlingen, bowlingen och bangolfen. 

Avslutningsvis lite statistik från Göran: 

Vi är 117 Oldboys och 88 har deltagit i vårt seriespel 

55 st har spelat 10 ggr eller fler 

22 st har spelat 5-9 ggr 

11 st har spelat 1-4 ggr 

Snacka om friskvård! 

Håll Er friska och keep swinging 

 

Conny Davidsson 

Ordförande Oldboysgruppen 

 

Klubbchefen Jimmhy Hermansson: 

Vid samtal med Jimmhy framkom att styrelsen kommer med mer information 

framgent 

Jag framhävde vikten av att ständigt informera medlemmarna och framförallt vad det 

gäller den ekonomiska biten efter all turbulens som har varit i klubben 

 

Bankommittén Christer Ahnström: 

Bankommittén har under säsongen 2020 haft ett antal möten. Vid några tillfällen har 

klubbchef, banpersonal och representant från styrelsen deltagit. Dessutom har en 

representant från Topiro varit med på senaste mötet. 



Topiro kommer att hjälpa till och iordningställa hål 13, där dammarna ska rensas, 

slipersen tas bort, konturerna ska fasas av så att det ser ut som på vänster sida vid 

vattnet och en väg ska anläggas från röd tee ner mot greenområdet. 

Blötområden vid greenerna ska gås igenom. 

Klubben har fått låna en maskin av Topiro för att underlätta arbetet med att rensa 

dräneringarna. 

Arbetet med sly på banan har varit eftersatt och måste nu prioriteras, det handlar om 

att göra banan vacker. 

Banpersonalen har haft en ansträngd säsong pga. underbemanning, därför har allt 

ideellt arbete varit nödvändigt och till stor hjälp för att hålla anläggningen i det fina 

skick som den är./ 

 

Oldboys ekonomichef C-M Gustafsson:  

Ekonomisk redovisning för 2020 

Intäkter  Kronor Kostnader  Kronor 

82 årsbetalande 16 400 Torsdagspriser 10 320 

Engångsbetalande      800 Seriepriser    6 600 

Övriga intäkter      260 Matchpriser    1 000 

   Övriga utgifter      120 

Summa intäkter 17460 Summa kostnader 18 040  

 

Kassabehållning 2020  

      Ingående 23 771:-       Underskott 2020  580:-    Utgående 23 191:- 

 

 

Redovisning seriespel  

Klass A Klass B Klass C 

1. P-O Henriksson 1. Jan-Olof Lindstèn 1. Lars Svensson 

2. Gunnar Osbeck 2. Ulf Kvick 2. Jörgen Adolfsson 

3. K-E Strömberg 3. C-M Gustafsson 3. Rolf Isaksson 

4. Per-Olof Persson 4. Göran Högberg 4. Ove Florin 

5. Anders Jacobsson 5. Evert Almqvist 5. Bruno Magnusson 

6. Rolf Hjärtkvist 6. Boine Junesved 6. Göran Arthursson 

7. Bo Hallman 7. R Fredriksson 7. Bo Johansson 

8. Christer Ahnström 8. Bill Högberg 8. Åke Andersson 

9. Krister Rundberg 9. Gunnar Folkesson 9. Lars Gustafson 

10. Conny Davidsson 10. Rolf Gustafsson 10. Bo Berntsson 

 

Bästa spelare under året (Scratch spelare) 

Beroende på Corona har vi inte redovisat varken poäng- eller scratchresultat och kan 

därför inte redovisa någon ”bästa” spelare i år 2020. 

 

Redovisning matchspel  

Sida A Lucky loser 

1. Bo Hallman 1.  Claes Josefsson 

2. Jonny Carlsson 2. Anders Jacobsson 

3. Olle Söderlind 3. Boine Junesved 

3. Göran Högberg 3. C-M Gustafsson 

 

Redovisning KM  

H60 H70 

1. Hans Johansson 1.  Per-Olof Henriksson 

2. Stig Brewitz 2. Sören Fagerberg 

3. Thomas Andersson 3. Per-Olof Persson 

4. Dan Cederquist 4. Stefan Schön 

 



Bollplockning 

 Under året har vi ställt upp och plockat bollar på rangen varje dag. Vi är fyrtio 

gubbar som ställt upp. JÄTTBRA!!!! 

 

Tisdagsarbete 

Som förr om åren är det 15-20 stycken som ställt upp varje tisdag förmiddag och 

utfört en hel del arbete för att göra vår bana både bättre och underhålla det vi har. 

JÄTTEBRA!!!! 

 

Vinteraktiviteter 2020/2021. 

Curling måndag och onsdag. 

Bangolf torsdag 

 

Förslag och önskemål 

Förslag har inkommit att vi skall minska antalet i Oldboys för att öka gemenskapen 

och minska tiden. Detta skulle göras genom att inte låta nya personer under 65 år 

vara med.   

(Vi inom oldboyskommiten håller inte med om detta, men vi tar upp det på 

vårmötet.) 

 

Våren och nästa år 

Förhoppningsvis kan vi ha ett vårmöte innan nästa säsong börjar. Vi hoppas 

återkomma då med resor och vad vi kan vänta oss då. 

Vi tycker dock att det har varit ett bra år för oss och en stor lycka att vi kunnat spela 

och varit ute så mycket som vi kunnat. 

 

H70 och H80 

Skall vi var med om det blir något år 2021. Vem ansvarar för kontakterna i så fall ?? 

 

Gamla grabbar 

Skall vi var med om det blir något år 2021. Göran Fransson och ??? ansvarar. 

 

 

 

 

                     GOLFHÄLSNINGAR FRÅN OSS TILL ER ALLA 

 

Conny Davidsson     Bo Hallman    Claes-Magnus Gustafsson    Göran Högberg 


