Rättviks Oldboys Golf
Årsberättelse 2015
En regnig sommar helt annorlunda än de två senaste årens torra och varma somrar.
Trots detta har vi kunnat spela lika mycket som tidigare år och endast en tävling ställdes
in p g a regn. Våren var kall vilket innebar att fairways och greener kom igång senare och
blev inte av sedvanlig klass förrän sent på säsongen.
Vi startade säsongen med upptaktsmöte den 27 april där styrelsen informerade om
förutsättningarna för den kommande golfsäsongen. Där delades rangekort ut till dem
som deltagit mer än 11 gånger föregående säsong. Korten finansierades av de SISUmedel vi fått in efter föregående säsong.
GIT-registreringen av vår veckogolf har gjorts som tidigare år och fungerat bra. Det
inarbetade systemet med att segraren i föregående tävling tillsammans med GITansvarige är tävlingsledare har i stort sett fungerat bra. I år har vi delat ut en regelfråga
till alla vid varje veckotävling och svaret på frågan har funnits anslagen efter avslutad
runda. För denna utbildning erhåller vi SISU-medel för att utveckla oldboysgolfen. Vi har
utvecklat prisutdelningarna och försökt få en större närvaro från både pristagare och
övriga deltagare.

Tisdags – och torsdagstävlingarna
Startade den 5 maj och slutade med singelscramble den 29 september med efterföljande
ärtsoppa. Vi har spelat 38 dagar, varit totalt 97 deltagare och haft 1239 starter. Det är lika
många speldagar som ifjol men 67 färre starter, vilket inte är så märkligt med det väder
som var vissa dagar. I snitt har vi varit knappt 33 deltagare vid varje tillfälle. Det har varit
68 olika pristagare, lika som ifjol och 28 olika segrare, 6 fler än ifjol. Ungefär 45% av
utdelade priser har gått till de 10 bästa spelarna. Drygt 70% av deltagarna har vid något
tillfälle fått pris.
I samband med Siljan Open i Rättvik förlade vi vår tisdagstävling till Furudal där
deltagarna bjöds på greenfee och 9-hålsfika. Det var 21 deltagare. Fredagen den 24 juli
var 12 herrar och spelade i Högbo.
Flitigaste spelaren har varit Lars Landstedt med 37 starter följd av Åke Mårs med 36
starter. Order of Merit vanns av Göran Waldermark med 1890 poäng före Mats Friberg
1660 poäng. Segerrikast var Mats Friberg med 5 segrar före Leif Lundin 3 segrar.
Torsdagsmästaren korades för första gången och det blev Göran Waldermark 208 slag

före Marc Olsson 209 slag. Marc Olsson som är fyllda 87 år har vid 5 tävlingar haft en
bruttoscore som understiger hans ålder, varav den lägsta är 84 slag.
Efter avslutat tävlingsspel har spontangolfen tagit vid.

Mannerheim Cup
I slutet av maj reste vi till Åland och spelade den årligen återkommande Mannerheim
Cup som spelades första gången 1990. Vi var färre deltagare än vanligt från Rättvik, 21
personer och lika många från Leksand. En tragisk händelse inträffade då vår medlem
och vän Sven Carlsson avled under resan. Tävlingen vanns av vår rookie Ulf Haak på
149 slag, 3 slag före tvåan.

Leksandsmatchen
Den årliga klubbmatchen mot Leksand spelades i Rättvik den 24 juni. Efter några år med
förluster tog vi en gruvlig revansch med siffrorna 8 mot 3.

Spel med damerna
Vi inbjöd damerna till spel den 3 juni. Vi spelade Irish greensome med 16 deltagande lag
som hade en trevlig golfrunda tillsammans. Vann gjorde Karin Wikzell och Leif Lundin på
45 poäng.

Matchligorna
Vi har som vanligt spelat två matchligor och i singel var det 24 deltagare. Finalen
spelades mellan Tage Blixt och Ulf Haak. Tage Blixt vann finalen efter en knallhård
match med 1/0. Matchligan Irish greensome hade 11 deltagande par och där segrade
Jan-Åke Ekberg och Lars Hindriks, också efter en hård fight, över Mats Blom och Mats
Friberg med 1/0.

Birdieligan
Priset i birdieligan har som vanligt skänkts av Marc Olsson. Totalt gjordes 185 birdies
och en eagle och det var 54 spelare som gjorde dessa. Flest birdies gjordes på hål 5 och
där gjorde även Hans Björklund eagle. Mest birdies gjordes av Göran Waldermark 16 st
men birdieligan vanns av Mats Friberg före Ulf Haak.

Dalagolfen D50/H55+
Dalagolfen har även i år skett i Dalarnas Golfförbunds regi. Indelning i en norr- och en
södergrupp. Flera har varit med och arrangerat tävlingar, varför det blev 6 tävlingar i

respektive grupp. Det var öppet att spela i vilken grupp som helst och ta med sig
resultatet och möjligheten att kvalificera sig till finalen. Inga delpriser vid respektive
tävling utan allt gick till deltagarna i finalen. Vi hade inga stora framgångar i finalen. Bäst
placerad blev Ulf Haak som blev 6:a i A-klassen. Totalt hade vi 14 spelare med i finalen
där lagpriset vanns av Dalsjö och vi kom först på 8:e plats denna gång. Synpunkter finns
på vilka ändringar som bör göras till nästa år och dessa har framförts till DGF.

Utvärdering
I samband med avslutningstävlingen fick alla deltagare möjlighet att lämna synpunkter på
oldboysverksamheten genom att fylla i ett enkelt frågeformulär. 19 svar lämnades och
sammanfattningsvis var de allra flesta mycket nöjda med det upplägg som är idag.
Styrelsen får ta till sig de synpunkter som framkommit och i möjligaste mån beakta dessa
vid planeringen inför 2016.

Uppdrag i golfklubben
Vi har under året arbetat som funktionärer och skött soptömningen på banan. Dessutom
har vi utfört arbeten vid ombyggnaden av restaurangen både inne och ute. Det finns i
framtiden ytterligare behov av att utföra arbeten på hela anläggningen.
Tack alla oldboys för en trevlig säsong och solidariskt arbete med de uppdrag vi haft. Vi
avslutar säsongen med julmat med tillbehör och ser förväntansfullt fram mot nästa
säsong.
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