Rättviks Golfklubb Oldboys
Verksamhetsberättelse 2018
Som de senaste åren, så har vi varit ett drygt dussin gubbs som spelat Studiotour
mellan november till mars månad. Månadstävlingarna har bestått av 4 speltillfällen på
olika banor & vi har ”vinterjusterat” våra hcp efter varje månadsomgång. Oftast är
studion ”fullsatt” med åskådare också. Vi hade (tack vare våra SISU-pengar) under april
månad återigen möjlighet att få lite tips av Magnus A, för att kunna finslipa formen
inför utesäsongen, vilket drygt 30 st av oss drog nytta utav.
Upptaktsmötet hölls den 26:e april, bara 3 dagar efter vår nestor Marc fyllde 90 år –
stort GRATTIS! Nyheten för året förutom spel med damerna i en klass, var att vi la till
tävlingsmomentet Oldboys Champ (se nedan). I övrigt en diger säsong med totalt 40
tävlingar, inkluderat Damernas Inbjudan, spel i Högbo & Furudal, samt vår avslutningsscramble med efterföljande uppskattade bankett på Lerdalshöjden.
Årets kalla & snörika vinter försenade ju vår säsongsstart ett par veckor, men när väl vi
kom igång kom också en nästan sommarlång värmebölja. Det tog av naturliga skäl ett
antal veckor för banan att återhämta sig, men vi kom igång bra med många deltagare
direkt från första speldag den 15/5. Avslutningstävlingen spelades den 4/10.
Tisdags- & torsdagstävlingarna samt Oldboys Champ
Vi har spelat 36 tävlingar på hemmabanan med totalt 1490 starter, vilket är ung 200
fler än 2017. Snittdeltagandet har varit 41 spelare, varav 5 damer. Åke Mårs deltog 35
ggr, Lasse Lindquist 34 & Åke Rosengren 33 ggr. Totalt har 117 spelare deltagit &
genomsnittspelaren har spelat 13 rundor. 5 spelare fick ihop 3 segrar, Mats & Gunnar
Friberg, Ulf Haak, Åke Mårs & Kerstin Nyström. Mats vann årets Order of merit, strax
före Ulf Haak & Åke Mårs. 66 spelare har delat på prispengarna, varav 9 damer & 57
herrar. Vi spelade även denna sommar, em-rundor under juli-torsdagarna. I övrigt
jättekul med sådan fin uppslutning, samt att fler & fler damer ansluter till dessa
veckotävlingar. Våra GIT-ansvariga har även i år skött lottning m m, exemplariskt!
Vårt nya tävlingsmoment Oldboys Champ, innebar att de 24 Oldboys som hade den
bästa totalpoängen, summerat på sina 15 bästa rundor under säsongen, spelade en
Oldboys Champ-final onsdagen den 26/9. Segrare blev Åke Mårs, tätt följd av Hasse
Johansson & Gunnar Friberg 3:a. Ett tävlingsmoment som sträcker sig över hela
säsongen & där de 24 bästa gjorde upp i en ren final om Vandringspriset.

Mannerheim Cup, Fjälltouren & RGK Oldboys Skottland Challenge
28-31/5 var vi 17 st som deltog i den 29:e upplagan av Mannerheim Cup på Åland. Nytt
i år var att Delsjö GK deltog, & vi var således full buss med 51 spelare från 3 klubbar.
Leksand höll som vanligt i värdskapet, & Lasse Hindriks rattade tävlingsresultaten med
en äran. Rookien J-E Göransson från Leksand vann med 158 slag, samma antal som
2:an Lars Holst & 3:a Göran Daniels med 159. Tyvärr inga Rättvikare med i toppen i år.
Den 13-14/8 var det 16 st Oldboys som åkte på Fjälltouren uppe i Klövsjö. Lennart
Karlsson hade fixat en buss så gänget kunde åka gemensamt (Tack Lelle!), vilket
naturligtvis höjer stämningen hela touren. Rolf Eriksson höll som tidigare år i trådarna
(Tack Rolf!) & det blev 2 fina varv på deras ”fjällbana”. Gert Fredriksson vann på 157
slag med Lennart 2:a & Mats Friberg 3:a. Bruttosegern tog chaufför Karlsson själv hand
om, med Matsarna Friberg & Blom 2:a & 3:a. Vi ser fram emot nästa höst!
Mellan 27/9 till 2/10 var vi 12 st gents som åkte till Skottland för att under 4 rundor på
olika banor göra upp om vår Oldboys Challenge. Vi spelade på Crail, S:t Andrews Castle
Course samt Lundin & Leven Links. Stort GRATTIS till Lasse Grapenson som blev tourChamp, & även grattis till dom som vann några andra tävlingsmoment. Vi fick även till
en fin em & kväll i S:t Andrews, med en ”måstefotografering” av gänget på Swilcan
Bridge (18:e hålet på Old Course). Vi får se var vi landar nästa höst!?!
Matchspel, Birdieligan, Dalagolfen 50+ & Ryder Cup
Som tidigare år så har vi spelat Matchtävlingar, både i lag & individuellt. 12 lag kom till
start & där segrade bröderna Blom efter finalvinst mot Joppe Ekberg & Lasse Hindriks
med 3/2 – grattis! Singelspelet samlade 32 startande, varav 4 damer, & där spelade till
slut Arne Olsson hem segern på 19:e hålet i finalen mot Lelle Karlson – grattis & väl
kämpat till alla finalisterna! Vi hoppas på fler Matchspelsugna till nästa säsong.
Efter att Marc Olsson under flera år sponsrat vår Birdieliga, så tog i år Leif Lundin över
denna post (tack Leif!). Här vann Göran Waldermark stort, med 32 (!) birdies, vilket är
betydligt mer än en per runda – grattis Göran! Totalt har det antecknats 201 fåglar,
men det har högst sannolikt gjorts fler, som inte är antecknade. Vi jobbar här på att få
till ett betydligt tydligare resultatredovisningblad för vår anslagstavla.
Dalagolfen 50+ har i år återigen infört priser för varje deltävling, i hopp om att vända
intresset för att deltaga. Vi vet inte slutresultatet av detta, men det var förvånansvärt
få RGK-Oldboys som varit med. På vår egen deltävling den 13/6 var vi 24 Oldboys, men
på de övriga 5 deltävlingarna har vi bara varit i snitt 9 st, detta i två klasser. Då vi som
lag spelade bra 2017, så var vi värd för Finalrundan som spelades den 12/9. 4 st Aklassare & 3 st B-klassare från oss var kvalificerade, & bäst lyckades Ulf Haak som 3:a i
A-klassen, medan Johnny Eriksson spelade hem 4:e-platsen i B-klassen, bra jobbat!

Tyvärr så blev det i år ingen traditionell Ryder Cup-match mot Leksandpojkarna, då
Leksands Oldboys haft lite ”samarbetsproblem” med sin styrelse. Dom valde därför att
”sätta ner foten” & markera, för att förhoppningsvis få till en bättre relation. Vi hoppas
givetvis att vi får se dom hos oss kommande sommar, då det är vår tur att vara värd.
Dom borde vara mycket revanschsugna efter förra årets storförlust (2-8).
Klubbarbete, funktionärskap & soptömning
Lasse Hindriks, Åke Mårs, Tommy Andersson & Hans Björklund har nu under flera år
hjälpt klubben med att renovera klubbens uthyrningsstugor. Detta jobb fortsätter & vi
hoppas verkligen att klubben värdesätter deras fantastiska insats. Vidare var det ett
antal Oldboys (& andra) som i somras hjälpte klubben med gräsutläggning på hål 17.
Denna layoutförändring blev ju mycket bra, & säkert ännu bättre kommande säsong.
Vi har som tidigare år stöttat klubben med funktionärer under olika tävlingar & framför
allt under Rättviks-veckan. Planering & organisationen av detta fina arbete har skötts
av Bo Appell med en äran, & vi är många som tycker att det hela fungerat mycket bra.
De gamla ribborna i scoreboarden har nu gjort sitt, & vi redovisar tävlingsresultaten
digitalt, vilket också kräver lite färre funktionärstimmar.
Soptömningen har fungerat sådär. Framför allt har för många struntat i att panta
burkar & ta reda på flaskor. Tack alla ni som skött detta enligt plan, & klubben jobbar
nu fram en ny instruktion för detta, samtidigt som såväl soptömningsutrustning som
soptunnor byts ut, samt avtal tecknas för att panta säckvis under kommande säsong.
Detaljinfo om detta delges på vårens Upptaktsmöte.
Funktionsansvariga, GIT & mediabevakning
Vi har under året haft en lista på vilka som varit ansvariga för olika göromål, i den stora
floran av saker som måste fungera, då vi bedriver en rätt så omfattande verksamhet.
Detta har fungerat bra & vi jobbar vidare med olika förbättringar. Bl a så söker vi en
”Hemsida-ansvarig”, som kontinuerligt skall uppdatera våra flikar på klubbens
hemsida. Meddela styrelsen om Du är intresserad!
Vår GIT-grupp som i år var 9 personer, lottar våra tävlingar samt stöttar respektive
tävlingsledare varje tisdags- & torsdagstävling. Detta är en mycket viktig funktion, för
att vår tävlingsverksamhet överhuvudtaget skall fungera, & här skulle vi med fördel
behöva bli fler som delar på lasset. Hör av Dig till styrelsen om Du är intresserad av att
lära Dig GIT-systemet, för att kunna vara GIT-ansvarig.
Hans Bloom tog i våras på sig uppdraget att vara Oldboys Media-ansvarig, & har gjort
ett kanonjobb med detta. Ni har säkert sett några av alla de notiser & artiklar som varit
publicerade, framför allt i Dalademokraten. Kul för oss & säkert en jättebra PR-insats
för klubben. Stort TACK Hans & hoppas att Du vill fortsätta att bidra med detta!

Vårt största TACK går till alla Er Oldboys & damer som varit med & skapat denna
härliga säsong. Vi avslutar nu med Årsmötet & återkommer efter nyår med datum för
nästa säsongs Upptaktsträff. Ha en fin vinter, God Jul & Gott Nytt År!
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