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SENIORERNAS VÅRMÖTE - 25 APRIL 2018 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars Roos hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av Dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes utan några ändringar eller tillägg. 

 

3. Val av Ordförande för mötet 

Lars Roos valdes. 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Heléne Hertzman valdes. 

 

5. Val av justerare 

Morgan Eriksson och Hasse Johansson valdes. 

 

6. Information från Klubben – Krister Hjelm och Ingvar Fjellman 

Krister Hjelm informerade: 

 

Bästkortet som förutom Stenungsund GK i år omfattar Tjörn GK, Gullbringa 

G&CC, Lysegården GK och Lyckorna GK. 

 

Nya Orange tee som damerna kan välja att flytta fram till när de fyllt 70, 

motsvarande Röd tee för herrarna. 

 

Alla träningsgrupper är igång. Oväntat många har anmält sig till Seniorernas 

Veckoträning som är nytt för i år, vilket resulterat i 7 grupper om 10 personer, 

enligt Jesper Johansson som hade fullt upp med kvällens dubbla 

träningsgrupper och själv inte hann komma och informera på mötet. 

 

Ingvar Fjellman informerade: 

Banan är bra och kommer att bli ännu bättre när värmen kommer. 

Enligt Masterplanen har klipplinjerna diskuterats för fairway, semiruff, helruff 

och foregreen för att få ett jämnare spel.  

 

Arbetet med bunkrarna är snart färdigt – 17:e återstår.  

 

Under oktober och november sprutas vissa kemikalier för att motverka bl a 

svampangrepp. Från 2020 ska användandet av kemikalier minskas enligt nya 

och strängare regler. 

 

Ingvar gav en loge till Tisdagsgruppen som är ett uppskattat tillskott i arbetet. 
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7. Golfträning för seniorerna 2018 – Jesper Johansson 

Se punkten ovan.  

 

8. Revideringar i årets Lottningsbibel – Lars Olsson och Birgitta Angelbäck 

Birgitta Angelbäck och Lars Olsson informerade: 

 

Lottningsbibeln, som har tagits fram för att främja samarbetet mellan 

banarbetare och tävlingsdeltagare, har uppdaterats och en ny punkt har 

tillkommit – punkt nr 11. Ambitionen är att boka max 4 golfbilar vid 

Seniorernas tävlingar för att optimera användandet. 

 

9. Tävlingsprogrammet 2018 – Jerker Persson 

Jerker Persson informerade: 

 

Damernas Seriespel har utgått annars är tävlingsprogrammet i princip likadant 

som föregående år. 

 

SPF-Bohusdistriktet anordnar en tävling på Sts GK den 19 juni – Dam- och 

Herr-klass, slaggolf med shotgun-start 09.30. Avgiften är 250 kr inkl. greenfee 

och tävlingsavgift.  Priset för medlemmar på Sts GK är 150 kr. Även 

pensionärer som inte är med i SPF är välkomna att spela. Anmälan görs på 

Min Golf senast den 12 juni. Man kan även välja att gå 9 hål vilket anges i 

kommentarsfältet. Inbjudan och mer information ligger på Seniorernas 

Hemsida under Tävlingar i menyraden, med rubriken ”SPF 

Distriktsmästerskap 2018”. 

 

Önskemål framställdes om 

• en Damklass på Måndagstävlingarna 

• 9-hålstävlingar på Måndagstävlingarna 

          Styrelsen tar med sig frågorna inför planeringen av kommande           

          tävlingsprogram. 

 

10. Tävlingsbestämmelserna 2018 – Jerker Persson 

Jerker Persson informerade att anmälan till Måndagstävlingarna ska ske före 

kl 14,00 fredagar. Har man inte avbokat sig före måndag morgon får man 

betala 50 kr. 

 

11. Seriespel 2018 – Herrar 55+ - Lars Östling 

Lars Östling som ansvarar för herrarnas HCP-serie gick igenom programmet 

som ligger på Hemsidan under Tävlingar i Menyraden under rubriken 

”SpecialTävlingar”. 

 

12. Viking cup 2018 

Per Forsström som ansvarar för Viking cup informerade att denna tävling 
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pågått i drygt 10 år och att man möts en gång om året i ett rullande schema. 

Varje deltagande klubb anmäler ett lag på 15 st spelare.  

I år kommer tävlingen att spelas på Tjörns GK.   

 

 

13. Vårutflykten 2018 - Heléne Hertzman och Josef Demska 

Heléne Hertzman informerade om Seniorernas Vårutflykt som i år är inbokad 

på Sotenäs GK den13 juni med shotgun-start kl 10.00. Man åker i egna bilar – 

ingen buss i år – och samåkning sker i möjligaste mån. Man kan förslagsvis 

titta på Anmälningslistan och ta kontakt med lämplig samåkare. Kostnaden är 

450+50 kr och då ingår kaffe/smörgås/greenfee/lunch och prisbord. Senaste 

anmälningsdatum är 8 juni. Anmälan görs i Min golf på Sts GK. Max deltagare 

60 pers. 

 

14. Bollplockning på Rangen och Faddrar – Per Forsström 

Per Forsström meddelade att det finns en anmälningslista för bollplockning på 

rangen som han ansvarar för. Kanske inte lämplig syssla om man har problem 

med ryggen annars är alla som kan och vill välkomna att anmäla sig. 

 

Fadderverksamhet måndagar 17.30 – förra året var intresset svagt för 

fadderrundor men om intresset ökar i år återkommer Per och frågar efter 

faddrar. 

 

15. Övriga frågor 

Önskemål om tydligare linjer på parkeringsplatserna eftersom det är svårt att 

se var man ska parkera.  Lasse Roos tar med sig frågan till Styrelsen. 

 

16. Avslutning 

Lars Roos tackade de 52 närvarande seniorerna för visat intresse och 

förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

 

 

 

Heléne Hertzman 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Lars Roos   Morgan Eriksson   Hasse Johansson 

Ordförande   Justeringsman   Justeringsman 


