PROTOKOLL
Oldtimerskommittén vid Forsbacka GK
Tid: Fredag 2019-01-18 kl. 10.30
Lokal: Forsbacka
Närvarande:
Christer Axelsson, ordf
Reinhold Berg
Hans Åström
Gunilla Kjellstedt
Eva Jacobsson
Kerstin Jansson, sekr
§1 Info från styrelsen
Christer informerar från styrelsen. Ny arrendator för restaurangen är klar. Det blir Rebecka Svenhage.
Klubben har köpt alla inventarier för restaurangen.
Skogen bakom hål 3 kommer att avverkas. Vildsvinsstängsel kommer nu att sättas upp.
Bergvärme kommer att installeras för herrgården och omklädningsrummen. Vattenledningarna
kommer att ses över.
Det kommer att bli bättre utbud i shopen 2019.
Byggstarten för maskinhallen är på gång.
Ny luft/vattenvärmepump installeras till jägmästarflygeln.
Jubileumsfest planeras till i höst, klubben fyller 50 år. Gamla kyrkan är prel. bokad.
Resa till Nordea Masters planeras.
§2 Tävlingsformer
Tävlingsansvariga är Reinhold Berg och Hans Åström. Tävlingssäsongen börjar den 18 april med
poängbogey. Andra tävlingen den 25 april blir en partävling där paren lottas ihop. Startavgiften är
30:-/tävling.
Poängbogey och slagtävling spelas varannan gång. Fyra bästa resultaten räknas. Oldtimers planerar
att ha två shutgun scramble-tävlingar, 9 maj och 29 aug, med start kl 13.00 och med lunch. En
greensome-tävling den 27 juni mixed så långt möjligt, lottad.
Christer kontaktar Rolf Weibull angående resultattabellen. Birgitta Nykvist sköter om rapporteringen
till PD.
§3 Val av tee
Herrar 75+ kan välja att spela från röd tee. Övriga herrar kan välja att spela från gul eller blå tee.
Damer spelar från röd tee.
§4 Hur locka fler deltagare
Vi försöker med lite olika tävlingsformer för att kanske få flera som deltar.
§5 Besök på annan bana
Förslag på golfbana presenteras på upptaktsträffen.
§6 Vinterträning
Sex träningstillfällen är bokade i tennishallen med början den 14 februari tom 21 mars 2019.
§7 Regelkurs
Nya regler kommer att gälla from 2019. Christer hör med P-O Bengtsson om han kan komma till
upptaktsträffen.
§8 Upptaktsträff
Upptaktsträffen planeras till den 20 mars, kl 15.00 på Forsbacka. Eva ordnar med kaffe och bröd.
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