
Protokoll fört vid Old Members höstmöte 11 oktober 2017 
 
1. Mötet öppnades 
2. Ordföranden har ordet. 

Lennart Rudblom hälsade närvarande 52 deltagande medlemmar välkomna till mötet 
3. Val av ordförande för mötet 

Lennart Rudblom valdes till ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 

Ove Lådö valdes till sekreterare för mötet 
5. Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

Bengt Persson Trotzig valdes att jämte ordföranden justera protokollet 
6. Fastställande av föreslagen dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 
7. OMs verksamhet 2017, en resumé 

Ove Lådö presenterade en resumé av årets tävlingar  
 

Tävlingsstatistik 

 1068 starter på 18-hålsbanan – 9 % lägre än 2016 

 278 starter på 9-hålsbanan – 20 % lägre än 2016 

 98 individuella spelare har deltagit i OMs tävlingar på 18-hålsbanan – 2016 deltog 117 st. 

 Denna nedgång i deltagarantal är oroväckande och alla närvarande ombads försöka 
påverka golfspelande vänner och bekanta att komma med i OMs verksamhet.  

 36 individuella spelare har deltagit i OMs tävlingar på 9-hålsbanan – en uppgång från 29 
st 2016. 

 Tävlingsformerna under säsongen kan delas in i: 
11 röda tävlingar – grund för Årets Golfare. 
13 svarta tävlingar, varav tre ”skoj”-tävlingar, fyra partävlingar och sex 
handicapgrundande singeltävlingar. 
 

Inför 2018 

 Styrelsens förslag till förändringar av klassindelning, fördelning av placeringspoäng samt 
underlag för att utse Årets Golfare antogs av mötet att gälla för 2018. 

 Klassindelning justeras så att till klass A är hcp 18 eller lägre, klass B är hcp 18,1 – 36. 
Justeringen innebär att antalet i båda klasserna, baserat på 2017 års deltagande, blir så 
gott som lika. En mer B-klassare än A-klassare i snitt att jämföras med 5,5 färre deltagare 
i A-klass 2017. 

 Fördelningen av placeringspoäng 2018 blir: 
 
 
 
 
 

 Underlaget för att bli Årets golfare ska 2018 vara samtliga handicapgrundande 
singeltävlingar (16 st 2017) där de 13 bästa resultaten räknas.  
 

Vinnare 2017 
Årets golfare - Lennart Rudblom (70 poäng) 

Antal  1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 

>9 9 7 6 5 4 3 2 1 

5 - 9 5 3 2 1     

<5 3 1       



Puttes Pokal 
Damer – Ulla-Britt Nilsson 
Herrar A – Roland Svensson 
Herrar B – Jan Ohlsson 
 
Lappens Vandringspris 
Göran Broman 
 
OM-Mästerskapet 
Damer – Birgitta Hellqvist 
Herrar A - Roland Svensson 
Herrar B – Ulf Pettersson 
 
OM-slaget 
Nils-Göran Johansson 
 
Svarta tävlingar 
Lennart Rudblom 
 
9-hålsbanan 
Margaretha Norman 
 
Eclectic 
Ronny Månsson 
 
Matchspel 
Jan Ohlsson 
 
Matchcup 
Damer – Eija Arveteg 
Herrar A – Anders Sandin 
Herrar B – Ronny Månsson 
Lag – Gunilla och Tom Sörenstam 
 
Utbytestävlingar – presenterades av Hans Hugosson 

 BBGK och Kungsängen GK möttes den 17 maj på Bro-Bålsta GK. BBGK segrade med 740 
nettoslag vs 797 för Kungsängen. 

 23 augusti hade vi Treklövertävling på Bro-Bålsta. BBGK, Täby GK och Sollentuna GK. 
Sollentuna vann med 402 poäng, 3 fler än BBGK och 31 mer än Täby. Tyvärr fick vi inte 
deltagare till ett fullt lag till Treklövern på Täby GK 12 juni. Styrelsen ska se över 
förutsättningarna för deltagande för att kunna ställa upp lag vid dessa tillfällen.  

 
OMs Klubbresa – presenterades av Waldemar Sandberg 
Resan anordnades av vinnarna av 2016 års hemliga resa som förlagt årets ”ohemliga” 
klubbresa till Hagge GK nära Ludvika med övernattning på Wanbo Herrgård 15 minuter 
därifrån. 
 



Restiden till målet var 2 timmar vilket var maxtiden enligt höstmötets beslut 2016. Detta 
lockade 29 deltagare och inbjöd till två dagars golfspel på en trevlig bana vid sjön Hagge. 
Tyvärr fick vi inte behålla det vackra golfvädret från första dagen till dag två vilket gjorde att 
spelfältet reducerades till 4 personer denna dag. 
 
Samvaron vid Wanbo inleddes med en av Waldemar mycket trevligt arrangerad vinprovning, 
som gav deltagarna insikt i att titta, lukta och smaka för att bättre kunna njuta av vinerna. 
Därefter intog vi en utsökt trerättersmiddag innan vi hade prisutdelning vid kaffet. Vinnarna 
av årets Rumbletävling var Robert Åhlström, Monica Spendilow, Göran Broman och Monica 
Darland.  
 
Vi ser fram emot en utmanande bana och mysigt boende med OM-samvaro 2018. 
 
Regelfrågan  
Vi har svarat på regelfrågor under hela säsongen och antalet deltagare med namn och 
nummer har rapporterats till SISU av Sigrid Malmberg. Resultatet av dessa teoretiska 
övningar är att klubben har som resultat av vårt grunnande fått möjlighet till rabatt på 
utbildningsmaterial från SISU motsvarande 7 220 kr. Huruvida rabatten kan utnyttjas av OM 
eller ”skänkas” till annan utbildningsverksamhet åligger OMs styrelse att ta ställning till. 
 
OM-dagen 
Deltagandet vid OM-dagen 2017 var katastrofalt dåligt. Styrelsen ska ta sig en funderar på 
formen för den här satsningen att få fler att delta i OMs verksamhet. 
 
Ekonomi 
Inkomsterna för OM består av de avgifter vi betalar för att tävla. I år är totalen 51 050 kr för 
de båda banorna. Av dessa pengar går 78 % tillbaka direkt till OM-deltagarna i form av 
vinster (plaketter/pokaler, presentkort), vinstbevis (baserat på inspelade poäng) och 
avslutningslunch i samband med höstmötet. 19 % täcker vår beskärda del av tjänster från 
anställd personal i aktiebolaget Bro-Bålsta Golf AB. Övriga kostnader motsvarar 3 % av 
inbetalda pengar. 
 
8. Hemsidan 

 Inger Kjerrman sköter om klubbens hemsida för OMs räkning. Det innebär att hon 
verkställer att den information vi vill ha där hamnar rätt och ser bra ut. Inger ser också 
till att information från oss inkluderas i nyhetsbreven vi får i den digitala brevlådan.  

 Hon berättade att under året har hemsidan förenklats i och med att alla, medlemmar 
och gäster, kommer direkt in på samma menyer. Däremot finns det vissa delar där det 
fordras inloggning som är förbehållet medlemmarna i klubben. 

 
9. Frivilligkåren 
Christer Jonsson, som idogt organiserar frivilligkåren, berättade att det under året lagts ner 
ca 360 dagsverken av de 29 personer som deltagit i kårens uppgifter. Deltagandet är helt 
frivilligt och alla som ställer upp gör det när de har tid och ork. Deltagandet har varierat från 
en gång till trettio gånger. Varje gång är lika mycket värd.  
 



Från och med måndag, 16 okt, börjar ett större arbete att lägga om tees och vägar, till vilket 
det går ut en separat appell från Christer. I november ska dessutom bunkrarna fräschas upp. 
Alla är välkomna! 
 
10. Klubbchefens information 

 Den uppåtgående trenden som golfsverige upplever har också kommit Bro-Bålsta GK till 
del berättade Oliver May. Medlemsantalet har ökat och företagsgolfen har gått bättre i 
år än tidigare.  

 Greenfeeintäkterna var bra fram till september, när vädret tycktes hindra många från att 
komma till oss och spela.  

 Över 200 gånger har spelare utnyttjat det utbytesavtal vi har med Sollentuna och Täby 
golfklubbar.  Vilket är över förväntan.  

 I enkäten Players first har vi så gott som hela säsongen hamnat över medel bland alla 
golfklubbar i Sverige. En nedgång noterades i september. 

 Oliver påpekade att ekonomin nu tillåter att vi satsar ännu mer på kvalitén av banan. 
Bland annat genom den uppgradering vi nu ska göra på tees, vägar och bunkrar.  

 
11. Val av ordförande och två ledamöter för år 2017/18 
Valberedningen, Margreth Eriksson och Waldemar Sandberg, föreslog att till ny ordförande 
på ett år välja Ove Lådö, då Lennart valt att avgå. Mötet biföll beredningens förslag. 
 
Då Sigrid Malmberg också valt att avgå från styrelsen samt att beredningen anser att 
styrelsen bara ska ha ordinarie medlemmar föreslogs att styrelsen i övrigt består av följande 
personer 
Eija Arveteg väljs på två år 
Hans Hugosson väljs på ett år 
Veronica Lindroth väljs på ett år  
Bo Eriksson väljs på två år 
Robert Åhlström, har ett år kvar på sitt mandat. 
Gunvor Lager kvarstår som adjungerad med huvudansvar för spelet på 9-hålsbanan. 
Valberedningens förslag antogs av mötet. 
 
12. Val av valberedning 
Margreth och Waldemar fick förnyat förtroende att vara valberedning för ytterligare ett år. 
 
13. Höst- och vinteraktiviteter 

 Race-to-Christmas börjar 16 oktober. Samling kl 10.00 för de som vill vara med för 
lottning och beslut om vilken bana som ska spelas på. Vid frost är det bara 9-hålsbanan 
som är öppen. Bo Eriksson som tidigare tagit hand om det här är bortrest under del av 
den här perioden och någon/några av deltagarna som tidigare varit med ombeds sköta 
lottning och spel. 

 Puttningstävlan i Golfhallen i Veddesta börjar direkt efter trettondagshelgen.  
 
14. Tävlingsledare 
Tävlingsledare vid nästa års tävlingar uppmanas att följa instruktionerna som finns i pärmen i 
vårt skåp i kommittérummet. Den här säsongen har det t ex saknats information om erlagda 



avgifter vid några tävlingar.  
 
15. Övriga frågor 

 Robert Åhlströms fråga till mötesdeltagarna och de som varit tävlingsledare under 
säsongen kan vara det nästa år också besvarades med OK. Han lovade att försöka fördela 
uppdragen till samma veckor, om möjligt. 

 Ove Lådö avtackade Lennart och Sigrid för väl genomförda uppdrag med varsin 
blomsterkvast. 

 
16. Mötet avslutas 
Lennart förklarade mötet avslutat varefter intjänade vinstbevis delades ut. 
 
Vid protokollet 
Ove Lådö 
 
Justeras: 
Lennart Rudblom 
Avgående ordförande 
Bengt Persson Trotzig 
Justerare 


