Minnesanteckningar från
Seniorernas upptaktsmöte
torsdag 25 april 2018
Närvarande: 42 st.
Bosse Westling hälsade alla välkomna.
Till mötesordförande valdes Curt Öhman och till sekreterare Bosse Westling.
Seniorgolfen startar torsdag 2 maj och kommer i år att spelas som en rak serie i 21 omg.
varav de 14 bästa räknas. Priser till de 12 främsta. Startavgift 50 kr inkl fika.
SPF-golfen spelas som vanligt måndagar med start den 6 maj. Startavgift 50 kr. inkl. fika.
Samtliga spelar från röd tee och har möjlighet att välja antingen 9- eller 18-hålsrunda.
Sparbanken Cup spelas i år som en utslagsturnering med fri lottning. Alla är garanterade att
få spela minst 2 matcher. Utslagna i första omgången går vidare till en s. k. Lucky-Loserturnering. Priser till finalister samt segraren i tröstturneringen.
Startavgift 100 kr. Tävlingsledare Bosse Westling.
Seniorkommittén består i år av: Tomas Sandberg, Leif Gimberger och Dag von Walden,
med Gunnal Larsson som sakkunnig konsult att inkallas vid behov. Mötet uttryckte önskemål
att om möjligt senare komplettera kommittén med en seniordam.
Västmanlandsserien. Lagledare:

H60 Hans Tellebo
H70 Leif Gimberger.
D70 Kristina Englund

Matchspelsserien. Lagledare:

H65 div. 2
H65 div. 3
H75 Norra
H75 Mitt

Janne Lundin
vakant (ordinarie utses av laget senare.)
Sven Andersson
Jan Erik Hedman.

Gemensamma aktiviteter i form av resor m. m. kommer att anordnas i en utsträckning som
återspeglar medlemmarnas intresse. Resekommittén (Leif Gimberger och Tomas Sndberg)
återkommer med förslag.
Prisutdelning förrättades för restturneringen som spelades efter att ordinarie Torsdagsgolf
2018 avslutats.
Resultat: 1. Bosse Westling
2. Åke Frodin
3. Rolf Reigans
Ordförande avslutade mötet.
Bosse Westling

Sparbanken Cup 2019 (matchspel)
Alla damer och herrar 55+ inbjuds till
2019-års upplaga av matchspelet Sparbanken Cup.
Matcherna spelas som en utslagsturnering.
Förlorarna i första omgången får en ny chans i en s. k. Lucky-Loser-turnering
Startavgift: 100 kr (betalas med Swish eller direkt till undertecknad).
Ett matchspel som skall gå jämnt ut, innehåller 16 eller 32 spelare.
Vi har redan 16 anmälda, så det finns alltså plats för ytterligare 16 spelare.
Först till kvarn…
Sista anmälningsdag onsdag 15:e maj till:
Bosse Westling
070-340 69 83 el.
webprof3@gmail.com

