Rättviks Oldboys Golf
Årsberättelse 2017
Årets sommar liknade fjolårets med ett stort undantag, det var mycket kallare. Vi har
dock nästan helt kunnat undvika att spela i regn och banan kom igång tidigt och har hållit
hög klass hela tiden. Greenerna har varit bra 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 flera
deltagare. Under första delen av april fick 35 oldboys möjlighet att, individuellt under vår
pro Magnus Ahlgrens ledning, köra en kortare ”avrostning” inför kommande säsong.
Upptaktsmötet hölls den 27 april där styrelsen informerade om förutsättningarna för den
kommande golfsäsongen. En organisatorisk förändring för året är att vi spelat
tillsammans med damerna både tisdag och torsdag fast uppdelat i en herrklass och en
damklass.
GIT-registreringen av vår veckogolf har gjorts som tidigare år och fungerat bra. Sysslan
har delats med damerna och det har varit arbetsbesparande. 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 alla
men det är svårt och där kommer en ändring att föreslås.

Tisdags – och torsdagstävlingarna
Skulle starta den 2 maj men vädret var ogynnsamt varför den 4 maj blev startdatum med
kanonstart och vi slutade med singelscramble den 3 oktober med efterföljande ärtsoppa.
Vi har spelat 39 dagar, varit totalt 93 oldboys och haft 1293 starter. Det är lika många
speldagar som ifjol och lika många deltagare totalt men 36 färre starter. I snitt har vi varit
drygt 33 oldboys vid varje tillfälle. Det har varit 60 olika pristagare, vilket är 3 färre än ifjol
och 23 olika segrare, minus 1 mot ifjol. Ungefär 38,5% av utdelade priser har gått till de
10 bästa spelarna. 65% av deltagande oldboys har vid något tillfälle fått pris.
Då Callaway Cup spelades i Rättvik den 27 juni flyttade vi vår tävling till Leksand där 26
deltog och Lars Grapenson vann. I samband med Siljan Open förlade vi vår
tisdagstävling till Högbo och där deltog 24 spelare, vinnare Ulf Haak. Fjällcupen i Klövsjö
spelades den 14-15 augusti med 16 deltagare. Vinnare blev Mats Friberg ett slag före
broder Gunnar. Rättvik Oldboys Challenge är ett nytt inslag i verksamheten initierat av
Ulf Haak och första tävlingen spelades på Irland i slutet av september. Det var 12

deltagare, intressanta banor och spännande väder. Toursegrare blev Mats Friberg 244
slag före Johnny Eriksson 252 slag. Därtill kom en hel del intressanta deltävlingar som
minst puttar, närmast hål m m.
Flitigaste spelaren har varit Tage Blixt med 35 starter följd av Lollo Friberg och Åke
Rosengren med 34 starter. Order of Merit vanns av Mats Friberg med 1410 poäng före
Göran Waldermark 1380 poäng. Segerrikast var Göran Waldermark med 3 segrar.
Torsdagsmästaren korades för tredje gången och det blev Ulf Haak 207 slag före Leif
Lundin och Göran Waldermark 208 slag. En ny tävling, Månadens Stjärna lanserades
med ett pris från en berömd vingård och vinnare blev Gunnar Friberg 2 månader, Leif
Lundin 2 månader och Tage Blixt.
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. Totalt var vi färre deltagare än på många år,
bara 16 från Rättvik och lika många från Leksand. Tävlingen vanns av Ulf Haak i ren
utklassningsstil med 155 slag, 8 slag före tvåan.

Ryder Cup mot Leksand
Den årliga klubbmatchen mot Leksand spelades i Rättvik den 11 september. Vi hade
laddat ordentligt och spelade i enhetliga Ryder Cuptröjor och detta tillsammans med ett
bra spel innebar att vi revanscherade oss för fjolårets snöpliga förlust och vann med 8-2.

Spel med damerna
Vi inbjöd damerna till parspel den 8 juni. Spelformen var irish greensome.
Vi upprepade den lyckade tävlingen från ifjol, Rumble i valstakt, som spelades
den 19 september med 12 fyramannalag. Tävlingen var avgiftsfri men hade ett
gediget prisbord och den återkommer säkert.

Matchligorna
Vi har som vanligt spelat två matchligor och i singel var det 21 deltagare. Finalen
spelades mellan Kenneth Sjöblom och Gunnar Friberg. Kenneth Sjöblom vann finalen
med 7/6. Matchligan Irish greensome hade 12 deltagande par och vann finalen gjorde
Johnny Eriksson och Lennart Karlsson med 3/2 mot Gert Fredriksson och Conny
Lindquist.

Birdieligan
Totalt gjordes 229 birdies, vilket är 9 fler än ifjol och det var 63 spelare som gjorde
dessa, 7 spelare fler än ifjol. Mest birdies gjordes av Göran Waldermark 26 st men
birdieligan vanns av Rune Back före Göran Waldermark.

Dalagolfen 50+
Dalagolfen har även i år skett i Dalarnas Golfförbunds regi på samma sätt som de
senaste åren. Inga delpriser vid respektive tävling utan allt gick till deltagarna i finalen.
Antalet deltagare har sjunkit de senaste åren. Vi har agerat och skickat ett förslag på en
förändring fr o m nästa år. Där lyfts lagtävlingen fram som viktigast och dessutom
föreslås priser vid varje deltävling. Årets final gick i Leksand och vi skördade stora
framgångar. Lennart Lindqvist vann B-klassen och i lagtävlingen blev vi trea
sammanlagt. Genom framgången i lagtävlingen får vi arrangera nästa års final.

Ändrade speltider
Vi har på prov under 4 veckor i juli spelat på torsdag eftermiddag och startat 30 minuter
tidigare på tisdagar. Den utvärdering vi gjort visar tydligt att klubben inte gjort någon vinst
på detta, vilket golfklubbens styrelse påstår att de gjort, vilket vi definitivt inte håller med
om. De vill köra på samma sätt nästa år och därefter göra en ny, gemensam,
utvärdering. Vi tvingas acceptera detta men respekterar inte deras ställningstagande.

Uppdrag i golfklubben
Vi har under året arbetat som funktionärer och skött soptömningen på banan. Dessutom
har vi utfört arbeten vid byggnationen av den nya totaletten. 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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