Oldboys och veteraner
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Årsredovisning 2012.
Det har varit en regnig sommar. Trots det har vi bara behövt ställa in vår tisdags- och
torsdagsgolf två dagar på grund av regn och för mycket vatten på banan.
Vi har haft en givande säsong som startade med upptaktsmöte den 26 april där styrelsen
informerade om förutsättningarna för kommande golfsäsong .
Efter lyckad utbildning i GIT-systemet har vi skött registreringen av vår veckogolf.
Det har i stort sett gått bra med visst stöd av Magnus och Jan-Åke. Vi kommer att försöka ordna
en fortsättningskurs under vintern för 10-12 spelare som blir GIT-ansvariga under nästa säsong.
Segraren i föregående tävling är tävlingsledare i nästa tävling. Om han har förhinder skall han
utse ersättare.
Under säsongen har vi delat upp funktionärskapet på många medlemmar, det har i stort sett gått
bra men vissa har klagat på för långa arbetsdagar. Även ansvaret för scoreboarden måste göras
tydligare till nästa säsong.
Tisdags- och torsdagstävlingarna
startade den 3 maj och höll på till den 27 september. Vi har hunnit spela 37 dagar, varit totalt 88
deltagare och haft 994 starter. (Detta är 2 speldagar mindre än i fjol 112 mindre starter.)
Flitigaste spelare var Jan-Åke Ekberg med 35 starter, därefter kommer Johnny Eriksson och
Lollo Friberg med 29 starter
Bästa spelare under säsongen är:

Calle Nord
Johnny Eriksson
Ingemar Ahlgren
Lollo Friberg
Jan-Åke Ekberg.

1560 Poäng
1120 ”
1100 ”
1080 ”
1040 ”

Mest segerrik var Calle Nord med 7 segrar
Det har under säsongen varit 52 olika pristagare och 19 olika segrare.
Ungefär hälften av de utdelade priserna har gått till de 10 bästa spelarna av vilka 4 har över 20
handicap.
Efter avslutat tävlingsspel har vi spelat spontangolf fram till den 23 oktober.
Mannerheim Cup
I maj reste vi som vanligt till Åland och spelade Mannerheim Cup.
Vi var 23 deltagare från Rättvik och 13 från Leksand.
Mannerheim Cup spelades första gången 1990.
I år vann Gogo Sörlin efter 2 dagars spel och fick en inteckning i pokalen . Det var 5:e gången en
Rättvikare vann.
Leksandsmatchen
Vi har även spelat den årliga klubbmatchen mot Leksand som i år avgjordes i Leksand där vi
tog hem segern med 6,5 mot 3,5. Det var första gången vi slog Leksand på deras hemmabana
under de 11 år jag varit medlem i Rättviks GK.
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Spel med damerna
Tyvärr missade vi att bjuda in damerna i år. Vi får be om ursäkt för detta och bättra oss nästa år.
Vi har under året spelat 2 matchligor:
Matchliga Singel.
Det var 22 spelare anmälda och finalen spelades mellan Leif Lundin och Leif Andersson.
Leif Lundin vann med 2/1
Matchliga Irish greensam.
12 par var anmälda och finalen spelades mellan Gunnar Friberg/Lollo Friberg mot
Berndt Sjögren/Hasse Ekström.
Gunnar Friberg/Lollo Friberg vann med 5/3.
Hole in one
Gunnar Friberg gjorde hole in one på hål 4 den 18 oktober
Birdieligan.
Priset i birdieligan har skänkts av Marc Olsson. Eftersom vi multiplicerar antalet birdie med
handicapet har vi fått en rättvisare tävling.
Segrade gjorde Marc Olsson tätt följd av Lars Hindriks.
Totalt gjordes 123 birdies. De som gjorde flest var Marc Olsson och Åke Mårs med 7 var.
Dalagolfen +55
I årets Dalagolf har vi spelat i grupp B mot Hagge, Säter, Mora och Leksand.
Vi blev 3:a i gruppen.
Finalspelet spelades i Rättvik den 9 september med följande resultat:
1. Falun/Borlänge GK
743 slag
2. Rättvik GK
746 slag
3. Hagge GK
766 slag
4. Dalsjö GK
769 slag
5. Säter GK
769 slag
6. Gagnef GK
800 slag
Vårt deltagarantalet har under säsongen varit 46 spelare varav 8 damer.
Nästa år spelar vi i grupp A mot Avesta, Hagge, Snöå och Leksand.
Finalspelet skall arrangeras av Dalsjö GK på deras hemmabana.
Uppdrag vi har i golfklubben
Vi har under året arbetat som funktionärer, golfvärdar och skött soptömningen på banan.
En ändring inför nästa år är att vi tar bort arbetet som golfvärdar och i stället hjälper till med
arbete på bana. (Det bör vara minst en halv dag per säsong + vårstädningen.)
Styrelsen har i år bestått av Bo Appell, Jan-Åke Ekberg, Lars Hindriks, Yngve Ottosson och
Ingemar Tranelid,
Vi tackar våra spelkamrater för en trevlig sommar, för solidariskt arbete med de uppdrag vi har
åt klubben..
Vi avslutar säsongen med Robbans goda julmat och ser fram mot en lugn vinter och nästa
golfsäsong.
Styrelsen/ Ingemar Tranelid

