
INFORMATION VÅREN 2021 
 
 

Information från Conny 
• Styrelsen i Oldboysgruppen hälsar alla Oldboys välkomna till 2021 års spel och 

särskilt välkommen till Bo Andersson, Magnus Andersson, Mats Anderson och 
Kjell Noren. 
Vem kunde tro för 1 år sedan att detta eländes elände kunde hålla på så länge. 
Vi är nog alla mycket trötta på detta låsta läge 
Som tur är för oss golfare kan vi snart börja aktivera oss på golfbanan. 
Även om restriktionerna inte tillåter tävlingar så kan vi i alla fall träffas och utöva 
vår sport. 
Antalet medlemmar har av olika anledningar minskat från 118 till 112. 

 

Lite allmänt från klubben 
• Städdagar blir tisdagen den 30/4 och lördagen den 10/4. Det har ni fått mail om. 

Efter det hoppas vi att banan kommer att öppnas. 

• På Skinnarebos digitala vårmöte sades det att spel kommer att ske från hål nr 1 
och hål nummer 10 varannan vecka. Bifogar protokoll från mötet. 

• Beträffande viltstängsel finns i dagsläget ingen information. 
 

Torsdagstävlingen (klasser, priser och dagar) 
• På grund av rådande restriktioner kan vi inte ha några tävlingar. Vi återkommer 

med hur vi återupptar vårt seriespel när tillåtelse sker.  

• Klassindelning samma som förra året A 0-19,9   B 20-25,9   C 26-54   Se bilaga. 

• Vi har bokat tider på torsdagar som framgår av bilagda spelplan. 

• Vi kommer via mail meddela när vi kan spela första gången. 

• Eftersom vi inte får anordna någon tävling skall vi försöka ordna torsdagarna på 
följande sätt: Första torsdagen anger ni deltagande via mail eller på lista på 
anslagstavlan. Kommande torsdagar kommer det att finnas en lista vid starten 
där ni anger om ni vill vara med. Här anges också eventuella önskemål om 
tid/bil och medspelare till nästa torsdag. Därefter lottar vi och lägger in lottningen 
på hemsidan. Vi sätter också upp listan på anslagstavlan där ni kan skriva upp 
er eller ändra. 

• Till att börja med tar vi inte upp någon avgift för spelet. Vi återkommer när och 
om vi får anordna tävling igen och då priser skall utdelas. 

 
 

Matchspel 
• Samordnare är Jonny Carlsson 

• Anmälan senast den 9/5 till Jonny (jonny.carlson@live.se) eller på lista på 
anslagstavlan. (Listan sätts upp då banan öppnas) 
 
 

H60, H70, Gamla grabbar  (Vi får avvakta om och när det något spel) 
• H60 sköter klubben genom Dan Cederkvist 

• H70 har klubben anmält oss, Sören Fagerberg vill inte vara ansvarig. Vem vill 
vara sammankallande??       

• H80 har vi inte anmält något lag i år 

• Gamla grabbar samordnar Göran Fransson, vem vill hjälpa honom?? 
 



 

Ekonomi  
• Kassabehållningen från förra året är 23 191 kronor.  

De pengarna har vi med oss in i detta året. 
 
 

Bollplockning på ranchen 
• Vi har erbjudit oss att plocka bollar på rangen. 

Samordnare är PO Persson och Krister Rundberg. Som det ser ut nu är det 
svårt att få folk att ställa upp på lördag och söndag. Anmäl er gärna, 

 
 
Övriga frågor som kommit till oss 

• Till ”höstmötet” inkom förslag om att vi skulle 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 höll inte med om detta, och står fast vid även i år. 
 
 
 

Bilagor till denna information 
• Spelplan 

• Medlemsförteckning 

• Klassindelning 

• Årsmötes-/vårmötesprotokoll från Skinnarebo golf & country club. 
 

 


