Rättviks Golfklubb 55+ sektionen
Verksamhetsberättelse 2020
Golfsäsongen 2020 blev liksom samhället i övrigt, annorlunda p g a den svåra
coronapandemi som drabbade hela världen. M h t Folkhälsomyndighetens riktlinjer &
SGF:s rekommendationer samt tävlingsförbud fram till den sista juni, så uppdaterade vi
våra spelrutiner både vad gäller före, under & efter spelet. Istället för vårt planerade
Upptaktsmöte, så förmedlade vi all medlemsinformation via mejl & på vår hemsida.
Golfsäsongen börjar ju tidigt för en del utav oss, som spelar Studiotouren mellan
november till mars månad. Månadstävlingarna bestod som vanligt av normalt 4
speltillfällen på olika banor & med ”vinterjustering” av hcp (för denna studiotour) efter
varje månadsomgång. Dessutom fick vi nu till vintern 20/21, ny projektorteknik i
studion, vilken även registrerar puttar & lösa chippar, vilket uppskattas av alla – kul!
Då vi inte kunde ha något Upptaktsmöte, så var det många nya rutiner att digitalt
informera om, bl a scorekortsrutiner, flaggan stannar i koppen samt krattfria bunkrar
med fri dropp. Givetvis också distansering samt god handhygien & handskar. Vår
bedömning är att det hela ändå fungerat bra & att alla försökt följa riktlinjerna.
Säsongsstarten den 28/4 följdes av 16 st tis- & tors-speldagar, då vi spelade s k
Sällskapsgolf, utan insatser, priser & hcp-registrering. Då vi inte fick använda GITsystemet, så lottades bollarna manuellt & spelschemat mejlades ut resp speldag.
Under denna period, så var vi drygt 30 st deltagare/speldag, & på måndagarna så
spelade damerna under motsvarande period 9 ggr med i snitt 10 deltagare – jättekul!
Vår bana blev tidigt i mycket fint trim, & banskötargänget har hela säsongen hållit den i
kanonskick – en store eloge till deras arbete! Klubben har kontinuerligt fått mycket
beröm för banans skick från såväl greenfee-spelare som tävlande, & trots det oroliga
samhällsläget, så har det i år varit ett rejält besöks- & spelrekord på banan.
Måndag-, tisdags- & torsdagstävlingarna
Måndagstouren, där bara damer spelar, fortsatte efter den 1/7 med ytterligare 11
speltillfällen med i snitt 10 deltagare. Totalt har 21 damer medverkat, & den 15/9
spelades Ainas Minne med 16 deltagare, där Britt-Lis Lindquist vann – grattis!
Fr o m den 1/7 blev det fritt fram att spela tävlingar igen, vilket var mycket efterlängtat
av alla, & årets första tävling lockade 36 deltagare. Det blev därefter ytterligare 23 st
tis- & tors-tävlingar (inkl en Rumble) innan vår avslutnings-scramble den 2/10.

Vi har i år spelat 40 st tisd- & tors”tävlingar” på hemmabanan med totalt 1495 starter.
Snittdeltagandet har varit 37 spelare. Lennart Lindqvist, Åke Mårs & Lasse Lindquist
deltog 39 ggr, Hans Jax 38, Lollo Friberg 37 & Lassarna Hindriks & Landstedt 36 ggr.
37 spelare har gjort minst 20 starter & 60 st har 10 el fler. Totalt har 93 spelare deltagit
& genomsnittspelaren har spelat 16 rundor. Lisa Kallur, Ulf Haak & Tommy Stål vann 2
ggr var. Hans Ollas vann årets Order of merit, strax före Göran Waldermark & Åke
Mårs. Särskilt kul är att 10 damer också finns på denna ”penninglista”. Verkligen
jättekul med sådan fin uppslutning hela säsongen, trots pandemin.
Idre Cup, RäGK 55+ Open, Rättvik Cup & Oldboys Challenge
Då vår Fjällcup (i Klövsjö) i år tyvärr måste ställas in, så fick vi istället till en fin minitour
till Idre den 3-4/8, dit vi var 29 st damer & herrar. Vi bodde fint på Pernilla Wibergs
Hotell & spelade 2 rundor på deras fina & mycket kuperade bana. Mats Friberg vann
36-hålstävlingen överlägset med 77 poäng, före Lasse Hindriks på 70 poäng & Åke
Rosengren 3:a med 69p. Denna tour gav verkligen mersmak & förhoppningsvis får vi
nästa säsong plats med både denna & Fjällcupen. Vi ser fram emot nästa höst!
Nytt för i år var vår 4-dagarstävling RäGK 55+ Open, som spelades den 20-23/8, med
inbjudna spelare från hela Dalarna. I år dock mest hemmaspelare, bland de 40
startande. Tanken är att locka oss seniorer att spela en 4-dagarstävling (likt PGA-snitt)
med cut efter 3 dagar, samt damer & herrar i samma klass. Spelform är slaggolf, där
segraren bl a får vårt fina Vandringspris, samt Scratch-klasser från gult & rött.
Premiärsegrare blev Olof Hansols med 274 slag, 2:a Ulf Sundell med 282 & 3:a Staffan
Forselius med 283 slag. Ulf blev även Scratch-segrare från röd tee med 326 slag,
medan Anders Kallur vann scratch från gul tee med 334 slag. Grattis till dessa herrar!
Rättvik Cup spelades i år den 16/9. Vi delade (som förra året) in stan i ett Östlag
(Lerdalssidan) & ett Västlag (Vikarbysidan) & spelade en lagmatch i Ryder Cup-format,
där Västlaget vann för andra året i rad, nu med 9,5 mot 5,5 poäng. Bra spelat Väst!
M h t pandemin så blev årets Oldboys Challenge, som i våras skulle ha gått till Thracian
Cliffs (Bulgarien) framflyttad till våren 2021, & spelas nu istället i Portugal. Vi hoppas
givetvis att vi kommer iväg, men samhälls- & hälsoläget styr ju till stor del detta.
55+ Champ, Månadens Stjärna, Matchspel, Birdieligan & TorsdagsMästaren
Vårt tävlingsmoment 55+Champ, som innebär att de 24 spelare som hade den bästa
totalpoängen, summerat på sina i år 5 bästa rundor under säsongen, spelade en 55+
Champ-final onsdagen den 23/9. I år bara de 5 bästa rundorna, m h t att det blev en
betydligt kortare tävlingssäsong än normalt. 21 spelare kom till start & Champ blev Åke
Mårs, som nu tog sin andra seger i denna tävling. Mats Friberg slutade 2:a med
storebror Gunnar strax bakom sig som 3:a. Eva Hindriks var ensam dam i fältet.

Månadens Stjärna, som har korats de 3 tävlingsmånader vi haft (juli-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 juli Lollo Friberg, i
augusti Kerstin Nyström & i september Johnny Eriksson. Bra jobbat gänget!
Som tidigare år så har vi även spelat Matchtävlingar, både i lag & individuellt. 12 lag
kom till start & där segrade Lollo Friberg & Lasse Grapenson, som i finalen slog
bröderna Friberg. Singelspelet samlade 16 startande, & där spelade till slut Hans Bloom
hem segern då han slog Tage Blixt i finalen. Grattis & väl kämpat till alla spelare! Vi
hoppas på betydligt fler Matchspelsugna till kommande säsong – våga utmana!
Vår Birdieliga är fr o m i år uppdelad i 3 klasser, Gul tee, Röd tee Herrar samt Damer.
Detta för att få till en mer rättvis premiering av gjorda birdies. Mats Blom vann Gul tee
med 14 fåglar, Göran Waldermark vann Röd tee med 18 flygfän & Eva Hindriks vann
Damklassen med 2 st. Pristagarna fick varsin fin handgjord (av Lasse Lindquist – Tack!)
fågelholk i respektive färger att förvara alla sina fåglar i, samt var sin vinflaska.
En torsdag varje tävlingsmånad under säsongen (i år 4 speltillfällen), så spelar vi ju
parallellt med den vanliga slaggolfen, en deltävling för Torsdagsmästaren. De 3 bästa
nettoresultaten sammanlagt av dessa 4 möjliga, gav i år segern till Mats Friberg med
199 slag, vilket är ett kanonresultat. Mats fick för detta en väl utvald behövlig putter.
Lollo Friberg blev 2:a på 210 & Ulf Haak 3:a med 212. Mycket bra spelat grabbar!
Dalagolfen 50+ & DSO-spel
Dalagolfen 50+ ställdes p g a pandemin in helt, då det var svårt att få klubbarna att
ställa upp som arrangörer till tävlingarna. DGF får inför 2021 försöka hitta ett upplägg,
så denna fina ”länstävling” får den status som den borde ha. Detta arbete är på gång &
nu ute på ”remiss” hos klubbarna. Bl a gruppindelningen är ett av ”problemen”.
DSO (Dala Senior Open) fick ett ”mellanår”. Visserligen genomfördes några tävlingar i
60-klassen efter den 1/7, men deltagandet var mycket lågt & 70-klassen ställdes in helt.
Klubbarbete, funktionärskap & soptömning
Lasse Hindriks, Åke Mårs, & Hans Björklund fortsätter att uträtta storverk med att bl a
renovera klubbens uthyrningsstugor. Bara några få kvar nu & vi hoppas fortfarande att
klubben verkligen värdesätter deras fantastiska insats. Dessutom bygger man just nu
om kanslihuset (shopen), så att Magnus E skall få sitt kontor på övervåningen – topp!
Vidare har ett antal 55+ (& andra) i sommar hjälpt till med andra arbeten på banan.
Jättekul att så många ställer upp, & även här hoppas vi på att klubben ”ser” 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
Lasse Lindquist. Vi är många som tycker att detta trixiga arbete, fungerat mycket bra.

Soptömningen fungerar fortfarande sådär. Det är för många som missar sina pass eller
missar paketeringen 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.
Bl a så kommer nästa år ”kvittensplikt” att genomföras vid utskick av jobbscheman.
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 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. Tack hela gruppen!
Som tidigare år så har vi fått SISU-pengar för den fortbildning vi bedriver, framför allt
med våra regelfrågor vid våra tävlingar. Detta stöd får vi tack vare bra engagemang
med frågor, frågesvar samt god dialog med SISU. Mycket viktigt för vår ekonomi!
Hans Bloom har ännu ett 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 & jättebra PR-insats för hela
klubben. Alla dessa klipp (sedan 2018) är nu samlade i vår 55+ Pressklipp-pärm, som
finns att titta i på vår tävlingsexpedition. Stort TACK Hans & vi ser fram emot Dina
”krönikor” kommande säsong! Våra medlemmar får gärna vara med & bidra till denna
fina dokumentation, med ex bra bildmaterial från spelet & banan. Mejla tack!
Vi avslutade säsongen ståndsmässigt den 2/10, med en kul lagscramble & jättetrevlig
bankett på Lerdalshöjdens hotell, där också de flesta pristagarna fick sina priser.
TACK alla Er 55+are som varit med & skapat denna rätt annorlunda men kul säsong.
55+ styrelsen har under året haft 9 st protokollförda möten & vi avslutar nu med
Årsmötet någon gång efter nyår, med för årstiden lämplig förtäring (istället vår
traditionsenliga Jultallrik). Kallelse mejlas ut i god tid inför detta.
Ha en fin vinter, God Jul & Gott Nytt År! / 55+ styrelsen för 2020:
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Lars Lindquist

Lars Hindriks

Lisa Kallur

Elisabet Piehl

