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Årsberättelse 2014
Det har återigen varit en varm sommar med små regnmängder. Det har
inneburit att vi kunnat spela vår högklassiga bana utan att slita
för hårt på regnkläder och paraplyer. Speltempot har varit bra och
det beror i hög grad på sättet att klippa fairways och ruff.
Säsongen startade med upptaktsmöte den 25 april där styrelsen
informerade om förutsättningarna för kommande golfsäsong.
GIT-registreringen av vår veckogolf har koncentrerats till färre
personer och den har fungerat bra. Systemet med att segraren i
föregående tävling är tävlingsledare tillsammans med GIT-ansvarige
har i stort sett fungerat bra. Viktigt att vara klar över att om man
inte kan vara tävlingsledare så har man ansvaret för att någon annan
ställer upp. Prisutdelningarna har tyvärr inte bevistats av så många
som är önskvärt och där måste det bli bättre kommande år.
Funktionärskapet har denna säsong delats upp på flera medlemmar än
tidigare. Detta för att möjliggöra kortare arbetsdagar och så ska
det fortsätta.

Tisdags- och torsdagstävlingarna
Startade den 6 maj och slutade med en singelscramble den 30
september med efterföljande ärtsoppa. Torsdagen den 10 juli spelade
vi bogeytävlingen Yngves Blandning och till den inbjöds även
damerna. Vi har spelat 38 dagar, varit totalt 98 deltagare och haft
1306 starter. Det är två speldagar mer än ifjol och 145 fler
starter. Det innebär att i snitt har det varit drygt 34 deltagare
vid varje tillfälle. Det har varit 68 olika pristagare och 22 olika
segrare. Ungefär 43% av utdelade priser har gått till de 10 bästa
spelarna.
Flitigaste spelare har varit Yngve Ottosson och Åke Rosengren med 36
starter. Order of Merit vanns av Mats Friberg 2000 poäng före Åke
Mårs 1750 poäng. Segerrikast var Mats Friberg med 7 segrar. Några
spelade Olympiagolfen där vi hade en egen leaderboard som toppades
av Jan-Åke Ekberg. En anmärkningsvärd prestation gjorde Marc Olsson
när han en dag i maj från röd tee gick på 86 slag brutto och 70
netto. Marc fyllde 86 år i april!
Efter avslutat tävlingsspel har spontangolf spelats in i november.

Mannerheim Cup
I början av juni reste vi till Åland och spelade den årligen
återkommande Mannerheim Cup. Den spelades första gången 1990 varför
det var 25-års jubileum. Vi var 26 deltagare från Rättvik och 21
från Leksand. Mats Friberg vann på 154 slag och Leif Lundin var trea
på 155 slag.

Leksandsmatchen
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Den årliga klubbmatchen mot Leksand spelades i Leksand den 11 juni.
En hård och jämn match som vi tyvärr förlorade med 6 mot 5.

Spel med damerna
Damerna inbjöd oss till spel den 28 maj. 2-mannascramble med 21
deltagande lag som hade en trevlig rond tillsammans.

Matchligorna
Vi har spelat två matchligor och i singel var det 24 deltagare.
Finalen spelades mellan Thomas Lundh och Gogo Sörlin. Thomas Lundh
vann med 7/6. Matchliga Irish greensome hade 11 deltagande par och
Gunnar och Lollo Friberg segrade för tredje året i följd genom att
besegra Tage Blixt och Ingvar Svensson med 5/4.

Hole in one
Tre hole in one har gjorts under våra tävlingar. Johnny Eriksson på
hål 4 och Åke Emanuelsson på hål 13 unikt nog i samma tävling!
Philip Hagberg gjorde hole in one veckan efter på hål 11.

Birdieligan
Priset i birdieligan har skänkts av Marc Olsson. Totalt gjordes 184
birdies, tre hole in one och en eagle och det var 59 spelare som
gjorde dessa. Åke Mårs gjorde, precis som ifjol, flest birdies 19
stycken och vann även birdieligan före Åke Rosengren.

Dalagolfen 55+
Osäkerheten ifall det skulle bli någon dalagolf 55+ skingrades under
våren då Dalarnas Golfförbund accepterade att arrangera den med
något förändrade regler. Spelet indelades i en nord och en sydgrupp.
Vi ingick i nordgruppen och arrangerade gruppens första tävling
veckan före midsommar. När gruppspelet var klart, där Rättvik stod
för totalt 172 starter, spelades finalen i Dalsjö och dit gick de 30
bästa från respektive grupps A och B-klasser. Vi hade totalt 17
spelare i finalen och när resultaten där lades ihop med
placeringarna i gruppspelsmatcherna så segrade Rättviks Oldboys för
första gången sedan starten av dalagolfen 55+ för 10 år sedan.
Individuellt blev Mats Friberg sammanlagd tvåa i A-klassen och
Kenneth Sjöblom nådde samma placering i B-klassen.

Uppdrag i golfklubben
Vi har under året arbetat som funktionärer och skött soptömningen på
banan. Dessutom har vi utfört arbeten vid ombyggnaden av kansliet,
målat och satt upp de nya rangenäten. Vi ska även utföra arbeten på
banan och det kan det bli mera av kommande säsong.
Tack alla oldboys för en trevlig säsong och solidariskt arbete med
de uppdrag vi haft. Vi avslutar med Robbans traditionella jultallrik
och ser förväntansfullt fram mot nästa säsong.
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