Rättviks Golfklubb 55+ sektionen
Verksamhetsberättelse 2019
Vi har nu genomfört den första säsongen med en gemensam sektion för våra f d
Oldboys & Damer, vilket vi tror fallit mycket väl ut, baserat på allmän feedback.
Förutom våra ti- & tors-tävlingar så har även några damer spelat måndagsgolf (som
tidigare), & vi hoppas att även dom kommer med oss de övriga speldagarna.
Golfsäsongen börjar ju tidigt för en del utav oss, som spelar Studiotouren mellan
november till mars månad. Månadstävlingarna består normalt av 4 speltillfällen på
olika banor & vi vinterjusterar våra hcp (för denna studiotour) efter varje månadsomgång. Jättekul att kunna hålla igång svingen även på hemmaplan under vintern, då
många kamrater drar söder ut för olika longstay eller nån vecka i sol & på grönt gräs.
Årets Upptaktsmöte hölls redan den 11:e april, då vi hoppades på en tidig säsongsstart.
Då vi nu genom sammanslagningen blivit en ganska stor sektion, så hölls detta i
Sjurbergs bystuga. Årets spelprogram presenterades & vi fick även träffa vår
klubbordförande Niclas Björklund samt våra nya krögare Mirre & Pernilla. Även vår
jätteduktiga greenkeeper Mats berättade om arbetet med att få banan i bästa trim.
Den planerade säsongsstarten 2/5 blev nu tisdagen den 7/5, med 40 st spelsugna
55+are som spelade ut med kanonstart. Våra greener blev förvånansvärt tidigt mycket
fina & banan har i princip hela säsongen varit i kanonskick. Klubben har kontinuerligt
fått mycket beröm för banans skick från såväl greenfeespelare som tävlande, inte
minst under Rättviksveckan, då 55+ drog ett stort lass med funktionärsjobb alla
dagarna.
Måndag-, tisdags- & torsdagstävlingarna samt 55+ Champ
Vi har ett antal damer som väljer att spela ”måndagstouren” där bara damer spelar,
vilket resulterat i 18 st måndagstävlingar med totalt 25 damer. Två av dessa har spelat
16 gånger var, & snittet har legat på 11 spelare/tävling, som alla varit hcp-registrerade.
Vi har i år spelat 40 tävlingar på hemmabanan med totalt 1541 starter, vilket är ung 50
fler än 2018. Snittdeltagandet har varit 42 spelare, varav 7 damer. Hans Jax spelade 37
av dessa, Åke Mårs deltog 34 ggr, Lollo Friberg 33, Åke Rosengren & Tage Blixt 32 ggr.
30 spelare har gjort mer än 20 starter & 62 st har fler än 10. Totalt har 117 spelare
deltagit & genomsnittspelaren har spelat 13 rundor. Hans Bloom var i år ensam om att
vinna 3 ggr, Lollo Friberg, Lisa Kallur & Åke Mårs vann 2 ggr var. Lollo vann också årets
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spelare har delat på prispengarna, varav 13 damer & 55 herrar. Verkligen jättekul med
sådan fin uppslutning, samt att alltfler damer ansluter till dessa veckotävlingar.
Vårt tävlingsmoment 55+Champ, som innebär att de 24 spelare som hade den bästa
totalpoängen, summerat på sina 15 bästa rundor under säsongen, spelade en 55+
Champ-final onsdagen den 25/9. Segrare blev Johnny Eriksson, tätt följd av Åke
Rosengren & Arne Ohlson 3:a. Nytt för i år var att finaldeltagarna fick ta med sig sin
snittpoäng för de 15 kvalrundorna, att addera till finalresultatet, för en totalscore.
Köllslaget, Fjälltouren, Rättvik Cup & RGK Oldboys Wales Challenge
55+ Damerna tog i år initiativ till en utmaning med Leksands-damerna, & första
matchen spelades den 5/6 i Rättvik med uppföljning i Leksand 13/9. 32 damer ställde
upp i returmatchen, vilket gav 8 st lag som spelade ”Rumble i valstakt”. Alla tyckte
detta var ett jättekul uppslag, så vi hoppas på ännu fler deltagare under 2020. Stort
TACK till Lisa Kallur & Marianne Lundin, som kläckte & förverkligade denna idé, som
förhoppningsvis blir en framtida tradition. Kanske fler Siljansklubbar vill vara med?
Den 5-6/8 var det 18 st Oldboys som åkte till Klövsjö för årets Fjälltour. Lennart
Karlsson fixade som vanligt en buss, så gänget kunde åka gemensamt (Tack Lelle!),
vilket naturligtvis höjer stämningen för hela touren. Rolf Eriksson höll som tidigare år i
trådarna (Tack Rolf!) & det blev 2 fina varv på deras ”fjällbana”. Ulf Haak vann netto på
152 slag med Gunnar Friberg som 2:a med 157 & 3:a Lennart K med 161. Ulf vann även
bruttosegern, med Mats Friberg 2:a & Lennart K 3:a. Vi ser fram emot nästa höst!
Då varken Leksands eller Moras Oldboys fick fram några lag för vår Ryder Cup, så
stöpte vi i år om denna match till en Rättvik Cup. Vi delade in stan i ett Östlag
(Lerdalssidan) & ett Västlag (Vikarbysidan) & spelade en lagmatch i Ryder Cup-format,
där till slut Västlaget van med 7,5 mot 5,5 poäng. Revansch gäller kommande säsong!
Helgen 26-30/9 blev vi 11 st gents som flög till norra Wales för att under 4 rundor på
olika banor göra upp om vår Oldboys Challenge. Vi spelade tre linksbanor, Porthmadog
GC, Royal S:t David GC, häftiga Nefyn GC samt parkbanan Vale of Llangollen. Olika
väder varje dag blev en utmaning & särskilt stormen ute på Nefyns havsklippor
kittlade. Tour-Champ även här blev Ulf H, & grattis även till de fem grabbar som vann
våra andra tävlingsmoment. Nu har vi gjort dom brittiska öarna, så kanske det är dags
för något resmål längre söderut, & kanske även göra detta till en försäsongs-tour!?!
Månadens Stjärna, Matchspel, Birdieligan & TorsdagsMästaren
Månadens Stjärna har korats varje månad (maj-sep), där det gäller att samla
ihop så många poäng om möjligt på det Bonushål som utses vid varje tis- &
tors-tävling. Årets segrare har varit: i maj Leif S Lundin, juni Leif S Lundin, juli
Åke Rosengren, aug Johnny Eriksson, & sep Ulf Haak.

Som tidigare år så har vi även spelat Matchtävlingar, både i lag & individuellt. 16 lag
kom till start & där segrade bröderna Mats & Gunnar Friberg, som slog Torbjörn Hellén
& Bo Andersson i finalen med 4/3. Singelspelet samlade 32 startande, & där spelade till
slut Ulf Haak hem segern & slog Kenneth Sjöblom i finalen med 2/1 – grattis & väl
kämpat till alla spelare! Vi hoppas på ännu fler Matchspelsugna till nästa säsong.
Vår Birdieliga sponsras generöst av Leif S Lundin, som vid vår bankett utdelade detta
pris till Åke Rosengren, som i år dessutom passade på att göra en HIO på hål 11 som
vid den tävlingen också var Bonushålet. Tredubbelt GRATTIS Åke!
En torsdag varje månad under säsongen, så spelar vi parallellt med den vanliga slaggolfen en deltävling för Torsdagsmästaren. De 3 bästa nettoresultaten sammanlagt av
dessa 5 möjliga, gav i år segern & TorsdagMästarjackan till Mats Friberg med 208 slag.
Åke Rosengren 2:a på 213 & Lollo Friberg 3:a med 214. Mycket bra spelat grabbar!
Dalagolfen 50+ & DSO-spel
Dalagolfen 50+ som nu återigen infört priser för varje deltävling, i hopp om att vända
intresset för att deltaga kanske lyckas med detta, men det är fortfarande lite trögt med
deltagandet. Vi har i år i alla fall varit fler RGK-50+ som varit med, & till finalen på
Säters GK, var vi 14 st RGK:are som kvalificerat sig. På vägen dit så hade vi ”storslam” i
både hemmatävlingen & i Mora, där vi i båda tävlingarna hade 4 spelare bland de 5
bästa i A-klassen & Hasse Johansson vann B-klassen på hemmabanan. Tack & bra
jobbat alla, även om vi i finalen inte lyckades fullt ut, varken individuellt eller i lag.
DSO, eller Dala Senior Open spelas i flera ålderklasser (50+, 60+ & 70+) som
klubblagspel scratch, där vi inte varit med på några år p g a dåligt intresse. 55+ &
klubben gick i år därför ihop & delade på startavgifterna för 60+ & 70+ klasserna, för
att på så sätt kanske göra det lite mer intressant att representera klubben. Det faktum
att klassen spelas scratch, gör ju att alla kanske inte känner sig kallade. Vi fick ihop lag
(4 spelare) i nästan alla matcher, men presterande tyvärr inte tillräckligt bra spel för att
få någon framstående placering i någon av klasserna. Vi satsar på bättre spel nästa år!
Klubbarbete, funktionärskap & soptömning
Lasse Hindriks, Åke Mårs, & Hans Björklund har återigen uträttat storverk med att
renovera klubbens uthyrningsstugor. Detta jobb fortsätter & vi hoppas fortfarande att
klubben verkligen värdesätter deras fantastiska insats. Vidare har ett antal 55+ (&
andra) i sommar hjälpt till med andra arbeten på banan. Jättekul att ni alla ställer upp,
& även här hoppas vi på att klubben uppmärksammar detta.
Vi har som tidigare år stöttat klubben med funktionärer under olika tävlingar & framför
allt under Rättviksveckan. Planering & organisationen av detta fina arbete har skötts av
Bo Appell & Rolf Nilsson. Vi är många som tycker att det hela fungerat mycket bra.
M h t att vi numera redovisar tävlingsresultaten digitalt, kan vi också planera för lite

kortare arbetspass, vilket underlättar för oss alla. Dock måste alla som byter pass,
tydligt meddela såväl ansvarig TL som klubben (oftast Magnus E) om dessa byten.
Soptömningen fungerar fortfarande sådär. Det är för många som missar sina pass eller
missar packeteringen av burkar & flaskor. Tack alla ni som skött detta enligt plan, & vi
jobbar på en ännu bättre lösning av denna logistik & kommunikation med alla berörda.
Mer detaljinfo om detta delges på vårens Upptaktsmöte.
Funktionsansvariga, GIT, SISU-samarbete, mediabevakning & säsongsavslutning
Vi fortsätter att jobba med 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.
Vår GIT-grupp som i år var 10 personer, lottar våra tävlingar samt stöttar respektive
tävlingsledare varje tisdags- & torsdagstävling. Detta är en mycket viktig funktion, för
att vår tävlingsverksamhet överhuvudtaget skall fungera. Nu kanske någon vill kliva av
detta jobb efter ett antal år, så hör av Dig till styrelsen om Du är intresserad av att lära
Dig GIT-systemet, för att kunna vara GIT-ansvarig.
Som tidigare år så har vi fått SISU-pengar för den fortbildning vi bedriver, bl a genom
våra regelutbildningar samt regelfrågor vid våra tävlingar. Detta mycket tack vare
Marianne Lundins jobb med att ta fram regelfrågor samt som kontaktperson med SISU.
Tack Marianne för detta arbete, som gjort det möjligt för oss att få ekonomiskt stöd,
till bl a regelböcker, bussresa, fikapengar vid partävlingar & del av Jultallriken.
Hans Bloom har även i år gjort ett kanonjobb som 55+ Media-ansvarig. Ni har säkert
sett några av alla de notiser & artiklar som varit publicerade, framför allt på vår hemsida samt i DalaDemokraten & på Facebook. Kul att läsa & säkert en jättebra PR-insats
för klubben. BamseTACK Hans & vi ser fram emot Dina ”krönikor” kommande säsong!
Vi avslutade säsongen ståndsmässigt den 3/10, med en kul lagscramble & jättetrevlig
bankett på Lerdalshöjdens hotell, där också de flesta pristagarna fick sina priser.
Vårt största TACK går till alla Er 55+are som varit med & skapat denna härliga säsong.
55+ styrelsen har under året haft 11 st protokollförda möten & vi avslutar nu med
Årsmötet den 5/12. Datum för nästa säsongs Upptaktsträff meddelas efter nyår.
Ha en fin vinter, God Jul & Gott Nytt År! / 55+ styrelsen för 2019:

Ulf Haak

Bo Appell

Lars Hindriks

Rolf Nilsson

Lisa Kallur

Marianne Lundin

