Oldboys och veteraner.
När vi ser tillbaka på den gångna säsongen har det enligt väderleksrapporterna varit en regnig
sommar, vilket inte hindrat oss att spela golf på våra speldagar. Visst har vi haft några
vattenpölar på banan, men vad gör väl det när vi får spela golf och umgås. Med den nya
greenen på 8:an har banan fått ett stort lyft och blivit intressantare. Nu får vi gå i ide och se
fram mot nästa säsong.
Vi startade säsongen med ett upptaktsmöte den 28 april 2011, där styrelsen informerade om
hur de ville att säsongen skulle planeras.
Nyheter för året var en regelkurs med 4 möten. Kursledare var Paul Jansson och 30
medlemmar deltog i kursen. Kursen och ledaren för kursen uppskattades mycket.
Vidare har vi med hjälp av Jan-Åke Ekberg under säsongen registrerat alla resultat i GITsystemet, vilket ger fördelen att våra handicap justerats automatiskt efter varje tävling. JanÅke har ensam administrerat detta, men till nästa säsong måste några fler av oss hjälpa till.
Vi planerar därför att ha en kurs i GIT-systemet under vintern, där vi också skall gå igenom
hur scorekorten skall föras för att det skall underlätta för den som registrerar våra tävlingar i
GIT-systemet.
En annan nyhet under året är att vi delat upp funktionärsarbetet så att många har hjälpts åt
med arbetet i scoreboarden och som starter. Vi har varit uppdelade i 11 grupper som tagit
ansvaret var sin dag.
Tisdags och torsdagstävlingarna startade den 5 maj och avslutades den 29 september. Därefter
har vi spelat spontangolf, vilket har skett i hela oktober.
Vi har under säsongen haft 39 speldagar med totalt 1116 deltagare. Flitigaste deltagarna var
Jan-Åke Ekberg med 39 speldagar, närmast följd av Göran Waldermark och Yngve Ottosson
med 35 speldagar.
De deltagare som nått bäst resultat är Göran Waldermark, Lollo Friberg och Arne Tholén i
nämnd ordning.
I maj återupptogs spelet i Mannerheim Cup på Åland. Vi var 40 deltagare från Leksand och
Rättvik, varav 19 från Rättvik. De två första platserna togs av spelare från Leksand. Bäste
Rättvikare var Marc Olsson på 3-dje plats. Att vi kom till Åland igen, efter några års uppehåll,
får vi tacka Yngve Gävert från Leksand för som arrangerade resan.
Under säsongen har vi spelat klubbmatch mot Leksand. Den arrangerades av oss och spelas
med Ryder Cup-regler. Resultatet blev oavgjort 5-5.
Vi har varit inbjudna av damerna i september.
I vår årliga matchliga deltog 18 spelare. Till finalen gick Åke Larsson och Calle Nord, där
Åke Larson segrade.

Vi har även en birdieliga där antalet birdies multipliceras med handicap. Detta för att ge
spelare med högre handicap en möjlighet att vinna. Priset skänktes i år av Rättvik Bowling &
Krog och togs hem av Arne Tholén (16 birdies).
Dalagolfen+55 spelades i två grupper där vi spelade i grupp B mot Hagge, Gagnef, Säter och
Mora. I gruppspelet klarade vi oss bra och blev 2:a. I finalspelet, som skedde i Säter spelade
vi väldigt dåligt och blev 5:a.
Nästa år spelar vi Dalagolfen+55 i grupp B med spelordning enligt följande: Säter 13/6,
Hagge 27/6, Mora 4/7, Rättvik 15/8 och Leksand 22/8.
Finalspelet sker i Rättvik 12/9.
Vi har under året arbetat som funktionärer på följande tävlingar: Bakslaget, Callaway Cup.
Siljan Open, Dalagolfen+55 samt Rättviksveckan.
Vi har även varit golfvärdar under ca 2 månader på sommaren samt skött soptömningen på
banan.
Styrelsen, som i år bestått av Ingemar T, Torbjörn H, Lars H, Lennart E och Yngve O tackar
klubben för en välskött golfbana samt våra spelare för en trevlig golfsommar och för att
solidariskt ha ställt upp som funktionärer under säsongen.
Vi ses på vårt årsmöte med jultallrik 9:e december där vi även bestämmer tid för nästa års
upptaktsmöte.
Ha en skön vinter så startar vi en ny säsong till våren.
Styrelsen

