
    PROTOKOLL 
Oldtimers kommittémöte  

    Tid: torsdag 2022-04-13 kl. 14.00 
    Lokal: Forsbacka  
Närvarande:  Roland Jernberg, ordförande 
 Sven Forsell, kassör 
 Britt Gustavsson 
 Kerstin Svensson 
 Gunilla Kjellstedt 
 Kerstin Jansson, sekr 
 
 
§19 Mötets öppnande 
Roland förklarar mötet öppnat. 
  
§20 Föregående protokoll 
Roland informerar från styrelsemöte. Fyllnadsval ska göras på vårårsmötet. 
 
§21 Ideellt arbete 
I handlingsplanen för ideellt arbete föreslås att en uppgift om att sköta vattning av blommor och att hålla 
ordning runt herrgården och p-platsen skrivs in. Ansvaret kan vara Oldtimers.   
 
§22 Tävlingssäsongen 2022 
Test med två starttider, fm och em, genomförs för att om möjligt få fler deltagare till tävlingarna. I tävlings-
programmet är nio poängbogey- och nio slaggolftävlingar planerade. Fem bästa resultaten räknas där de tre 
bästa spelarna i resp tävling går vidare till ett finalspel.  Tävlingssäsongen avslutas den 29 september med en 3-
mannalags slagtävling. 
Gunilla hör med Rolf Weibull om han kan lägga in resultaten som tidigare år. 
En smygstart med oldtimers sker den 28 april, om banan har öppnat. 
Restaurangen öppnar när banan öppnas.  
Upptaktsträffen planeras till den 5 maj med start kl 11.30 med gemensam lunch och därefter en tremanna 
scramble. Startavgift och lunch kostar 125 kr per person.    
  
§23 Vårresa  
Vårresan går till Hammarö GK den 6 maj med start kl 9.00. Greenfee och lunch kostar 550:-. Anmälan ska ske 
senast 2 maj kl. 18.00, anmäl via GIT till Forsbacka GK. Samåkning föreslås. 
 
§24 Värmlandsserien H50 och D50 
Värmlandsserien börjar i maj månad. Anmälan till tävlingarna görs i GIT på respektive golfklubb. Damerna har 
måndagar som tävlingsdag och herrarna onsdagar. Enda gemensamma tävlingsdag är på Forsbacka den 8 juni. 
Anmälan kan göras nu i GIT till samtliga tävlingar. 
I anmälan ska A- eller B-klass noteras. Man fortsätter att spela hela säsongen i den klass man började i. 
Information om tävlingarna kommer att finnas i omklädningsrummen.  
 
§25 Nästa möte 
 Roland kallar. 
 
Vid protokollet 

 
Kerstin Jansson/sekr   Roland Jernberg/ordf 


