
    PROTOKOLL 
    Oldtimerskommittén vid Forsbacka GK  
    Tid: Torsdag 2016-11-03 kl 11.00 
    Lokal: Forsbacka 
Närvarande: 
Rolf Weibull, ordförande 
Ulla Gustafsson 
Christer Axelsson 
Gunilla Kjellstedt 
Kerstin Jansson 
Anmält förhinder: Reinhold Berg 
 
§1 Val av sekreterare i kommittén 
Till sekreterare utses Kerstin Jansson 
 
§2 Oldtimers representant i styrelsen 
Som representant i styrelsen utses Christer Axelsson 
 
§3 Utvärdering av säsongen 2016 
Fler medlemmar har deltagit i oldtimers tävlingar under 2016 än föregående år. 
Allt har fungerat bra.  Medlemmarna önskar återgå till 2015 års poängberäkningssystem. 
 
§4 Tävlingsprogram 2017 
Rolf presenterar ett förslag till tävlingsprogram för 2017. Poängbogey och slagtävling spelas varannan 
gång. Tävlingssäsongen börjar den 20 april med poängbogey. Andra tävlingen föreslås bli en 
partävling där paren lottas ihop.  
Den 11 maj föreslås en poängbogeytävling med shotgunstart och gemensam lunch efteråt. 
Som avslutning spelas en scrambletävling den 28 september. Totalt 23 tävlingar. 
Efter genomgång godkänns programmet. 
 
Under tävlingssäsongen kommer de fem bästa resultaten att räknas samman i poängbogey och de 
fem bästa resultaten räknas samman i slaggolf. 
 
Mötet föreslår att sista anmälningstid är kl. 12.00 och att startlistan kan läggas ut senast kl. 14.00. 
Rolf kontaktar Stolpen. 
 
§5 Vinterträning 
Vi försöker få vinterträning även nästa år med början i slutet av februari.  
Christer får i uppdrag att kontakta Kurt Carlson och Gunnar Christensson och höra om de vill hjälpa 
till. 
 
§6 Utflykter 
Medlemmarna var positiva till att åka och spela på annan golfbana.  
Beslut om var och när tas på nästa möte. 
 
§7 Övrigt 
På mötet föreslås att nästa årsmöte tidigareläggs. Frågan tas upp på upptaktsträffen. 
Vid sista tävlingen för säsongen bör en inbjudan till årsmötet lämnas. 
 
Rolf har skickat tävlingsprogram och en redogörelse från oldtimerskommittén 2016 till Stolpen för att 
presenteras i ForsbackaNytt. 
För att spela i oldtimers gäller för damer 50+ och för herrar 55+. Info om detta läggs ut på hemsidan. 
 



§8 Nästa möte 
Nästa möte är torsdag den 2 februari 2017, kl. 11.00. 
 
Vid protokollet    
 
 
Kerstin Jansson  Rolf Weibull 
sekreterare  ordförande 
 


