Rättviks Oldboys Golf
Årsberättelse 2016
Årets sommar var helt annorlunda är året innan. Vi har nästan helt kunnat undvika att
spela i regn och banan kom igång tidigt och har hållit en hög klass hela tiden. Greenerna
har varit perfekta från tidigt på säsongen och ju längre säsongen gick desto bättre blev
de.
Många har under vintern utnyttjat golfstudion och där har även en tour spelats med
många deltagare. Under första delen av april fick nära 40 oldboys möjlighet att,
individuellt under vår pro Magnus Ahlgrens ledning, köra en kortare ”avrostning” inför
kommande säsong. Upptaktsmöte hölls den 21 april där styrelsen informerade om
förutsättningarna för den kommande golfsäsongen.
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 fungerat bra. Även i år har en regelfråga delat ut 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 försökt
utveckla prisutdelningarna och få en större närvaro från både pristagare och övriga
deltagare men där återstår mera att göra.

Tisdags – och torsdagstävlingarna
Startade den 3 maj med kanonstart och slutade med singelscramble den 29 september
med efterföljande ärtsoppa. Vi har spelat 39 dagar, varit totalt 93 deltagare och haft 1329
starter. Det är en speldag mer än ifjol och 90 fler starter, trots 4 färre deltagare totalt. I
snitt har vi varit drygt 34 deltagare vid varje tillfälle. Det har varit 63 olika pristagare, vilket
är 5 färre än ifjol och 24 olika segrare, 4 färre än ifjol. Ungefär 43% av utdelade priser har
gått till de 10 bästa spelarna. Drygt 67% 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 17 deltagare med Ulf Haak som
segrare. Fredagen den 22 juli var 11 herrar och spelade i Högbo. Fjällcupen återupptogs
igen efter några års vila och den 11-12 juli spelade 9 deltagare i Klövsjö. Vinnare blev
Åke Mårs.
Flitigaste spelaren har varit Tage Blixt med 37 starter följd av Åke Mårs med 35 starter.
Order of Merit vanns av Göran Waldermark med 1660 poäng före Rolf Eriksson 1540
poäng. Segerrikast var Arne Ohlson med 4 segrar. Torsdagsmästaren korades för andra

gången och det blev Tage Blixt 215 slag före Ingemar Ahlgren och Göran Waldermark
216 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, 20
personer och lika många från Leksand. Tävlingen vanns av Yngve Gäfvert Leksand på
152 slag och bäste rättvikare var Lars Grapenson 161 slag.

Leksandsmatchen
Den årliga klubbmatchen mot Leksand spelades i Leksand den 30 maj. Efter en jämn
och hård match segrade Leksand med 6-5

Spel med damerna
Damerna inbjöd oss till spel den 9 juni. Spelformen var 2-manna scramble.
Vi introducerade en ny tävling, Rumble i valstakt, som spelades den 15
september med 12 fyramannalag. Tävlingen fick gott betyg så den återkommer.

Matchligorna
Vi har som vanligt spelat två matchligor och i singel var det 22 deltagare. Finalen
spelades mellan Tommy Andersson och Gert Norrgårds. Tommy Andersson vann finalen
efter en hård match med 2/1. Matchligan Irish greensome hade 12 deltagande par och
där försvarade fjolårssegrarna Jan-Åke Ekberg och Lars Hindriks segern, och vann på
det 20:e hålet mot Torbjörn Hellén och Bo Andersson.

Birdieligan
Priset i birdieligan har som vanligt skänkts av Marc Olsson. Totalt gjordes 220 birdies,
vilket är 35 fler än ifjol och en HIO och det var 56 spelare som gjorde dessa. Flest birdies
gjordes på hål 13 och Ulf Wilkenson gjorde HIO på hål 9. Mest birdies gjordes av Åke
Mårs 22 st men birdieligan vanns av Tage Blixt före Åke Mårs.

Dalagolfen 50+
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. Finalen gick i Hagge och vi skördade inga
stora framgångar. I lagtävlingen där vi låg bra till inför finalen föll vi till sjätte plats. Hagge
dominerade stort och tog även hem lagpriset.

Ändrade speltider
Golfklubbens styrelse har framfört till oss att för att öka greenfeeintäkterna bör vi spela
på eftermiddagarna under juli 2017. Efter diskussioner har vi accepterat att spela på
eftermiddagarna 4 torsdagar i juli men att tisdagsspelet förblir på förmiddagar men med
start 07.30.

Uppdrag i golfklubben
Vi har under året arbetat som funktionärer och skött soptömningen på banan. Dessutom
har vi utfört arbeten vid ombyggnaden av del av tävlingsexpeditionen till kiosk. 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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