
Minnesanteckningar

från  Seniorernas höstmöte 
på Korslöts restaurang onsd. 16 okt. 2019

Före mötet serverades en meny bestående av gulaschsoppa med hembakt bröd och kaffe.

Val av mötesfunktionärer:
Till mötesordförande valdes Kurt Öhman 
Till mötessekreterare valdes Bosse Westling.

Seniorgolfen (Torsdagsgolfen)
har i år spelats i 22 omgångar varav de 14 bästa räknats.

     Resultat: poäng
1.  Kent Björkdahl 136
2.  Leif Sieurin 108
3.  Hans Tellebo   99
4.  Håkan Englund   93
5.  Ingemar Mattisson   91
6.  Kurt Svensson   86
7.  Kurt Öhman   74
7.  Anders Werner   74
9.  Kjell Moberg   68
10. Bosse Westling   64
11. Tommy Lantz   60
12. Tuomo Peri   59
12. Leif Edvardsson   59

2020 kommer tävlingen att spelas som en serie, varav de 12 bästa 
tävlingsresultaten räknas.
Speldag kommer att vara torsdagar, men från och med starten av Hösttouren, byts 
speldag till onsdag.

SPF-golfen
har i år haft betydligt färre deltagare än tidigare år. Analys av orsaker till detta, och 

förslag på ev. förändringar av upplägget inför nästa år, hänskjuts till den lokala SPF-
föreningen.

Sparbanken Cup (matchspel)
spelades i år som en huvudturnering samt en Lucky Loser-turnering, för dem som 

slogs ut i fösta omgången. 
Segrare i huvudturneringen blev Jan Erik Eriksson som i finalen besegrade Dag von Walden. 
Segrare i Lucky Loser-turneringen blev Bernt Svensson.

Tyvärr har även Sparbanken Cup drabbats av minskande deltagarantal (bara 18 st. 
i år), vilket medfört komplikationer vid läggandet av spelschema. Beslut togs därför, att 
2020 års tävling spelas med 32 spelare, varken mer eller mindre (först till kvarn). De som 
förlorar sin första match går vidare till en Lucky Loser-turnering. 
OBS Om det inte visar sig finnas 32 intresserade, läggs tävlingen ner. Beslut om detta tas 
på vårmötet.



Prisutdelningar 
för klubbens tävlingar förrättades. (resultat, se ovan)

Seriespel 2020 samt val av lagledare
Västmanlandsserien:

H 60 Hans Tellebo
H 70 Leif Gimberger

Mellansvenska matchspelsserien :
H 65 Jan Lundin
H 75 Staffan Norgren och Jan Erik Hedman
H 80 Sven Andersson (nyinrättad klass)

Gemensamma aktiviteter
har även i år rönt svalt intresse. En resa till Hagge golfklubb i Ludvika, samlade 

dock 8 spelare, vilka företog resan i privata bilar. Ansvariga för gemensamma aktiviteter, 
Leif Gimberger och Tomas Sandberg, tar dock oförtrutet emot nya förslag inför kommande 
säsong.

Övriga frågor.
En skriftlig motion rörande Seniorgolfen (se bil 1.) hade lämnats in av Jan Erik 

Eriksson, där han föreslog att startande från tee 51 resp. 45 borde lottas var för sig. 
Förslaget avvisades, eftersom det skulle medföra ökat arbete vid schemaläggningen.

Ett förslag från Dag von Walden, om billigare bilhyra, diskuterades. Eftersom denna 
fråga inte kan beslutas av Seniorgolfarna på egen hand, förslogs istället att förslags-
ställaren skickar en motion för behandling av klubbens huvudstyrelse. 

Banken har infordrat uppgifter om vem som är Seniorernas ekonomiskt ansvarige. 
Detta är en fråga som klubbens styrelse får informera banken om, efter att styrelsen har  
delegerat uppgiften till lämplig person i Seniorkommittén.  

Minnesanteckningar från mötet publiceras på klubbens hemsida.

Mötet avslutades

Minnesanteckningar förda av Bosse Westling



Bil. 1

Motion till Senioravslutning

Jag tycker tee 51 o och 45 skall lottas var för sig.
Enligt min uppfattning är det både trevligare och mer praktiskt att spela ut från
samma tee. Det går också snabbare. Man hjälps åt att titta efter bollen. Man
går tillsammans hela tiden. Då säger någon att det går att göra ändå men alla
vet det inte fungerar så. Var och en går till sin tee. Många, jag själv inkluderad,
byter tee om man är ensam från 51 i bollen. Det är väl inte meningen. Enligt
vissa inte ens tillåtet.
Vad talar för den princip vi har idag. Jo, samåkning. Med den tror jag inte spelar
så stor roll i och med att de flesta väljer tidig start. Dessutom kan de som
samåker välja samma tee. Det är heller inte fråga om långa väntetider.
Vi spelar väl för att att i första hand få en maximal golfupplevelse inte för att
lösa ett logistikproblem.
Mitt förslag är alltså 51 och 45 var för sig. Jämna veckor börjar den ena ojämna
den andra,
Jan-Erik Eriksson


