
 

OM-kommitténs verksamhetsberättelse för år 2014 
Styrelse: 

Styrelsen valdes på höstmötet 2013-10-09 och har under året varit  

Britt-Marie Lennmark ordförande 

Berit Billow sekreterare 

Birgitta Hellqvist ledamot och ansvarig för OM: s klubbutbyten 

Bengt Persson ledamot och bl.a ansvarig för OM: s hemsida 

Bosse Eriksson ledamot och ansvarig för tävlingsstatistiken 

Birgitta Lüning och Anders Sandin har varit OM:s valberedning. 

Allmänt 

2014 ett lite mindre aktivt år för OM eftersom styrelsen beslutat inskränkningar i OM:s verksamhet. Det 
innebar att 7 tävlingstillfällen fick strykas. Det motsvarar 22% av OM:s verksamhet.  
OM:s ordinarie tävlingsdag har flyttats från onsdag till måndag. 
I flera tävlingar har Herrklassen spelat från blå tee. 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten och har dessemellan haft täta kontakter i olika frågor, 

Tävlingsverksamhet 
Den 16 april ägde första tävlingen rum, en vårscramble, och har därefter följts av tävlingar varje måndag.  
Sista ordinarie tävlingen spelades så sent som den 8 oktober. 

Under året har vid Måndagstävlingar 766 starter skett på 18-hålsbanan och 307 på 9-hålsbanan. 
Dessutom 254 starter i Matchspel och Matchcuper. Totalt har 1327 starter gjorts.  
En minskning med 270 starter jämfört med 2013. 

Prisutdelningen för erhållna poängresultat under säsongen skedde i samband med höstmötet den 8 oktober och är i 
form av värdebevis. Resultat över årets individuella tävlingar framgår av information på OM:s hemsida och på GIT-
information på Min Golf. . 

Årets golfare 2014 blev Birgitta Lüning. 

Matchcup Damer, 12 deltagare.  Birgitta Lüning. 

Matchcup Herrar, 39 deltagare.  A-klassen Anders Sandin, B-klassen Sven Kajsten.  

Matchcup mixed foresome, 16  lag deltog.  Lag Veronica/Olle Lindroth. 

OM-mästerskapet Damer Birgitta Lüning 

 Herrar A Roland Svensson 

 Herrar B Jan Winte 

Vinnare av vandringspriser 

Lappens vandringspris  Robert Åhlström 

Puttes Pokal Damer Birgitta Lüning 

 Herrar A Stefan Bolin 

 Herrar B Jan Ohlsson 
Onsdagstävlingar 9-hålsbanan 

Dessa har under året arrangerats under ledning av Gunvor Lager och Britt Juréhn. 
Vinnare i Lilla banans poängliga blev Lars Aspsäter. 

 



 
 

Klubbmatchutbyte 

Vi har i år spelat 2 utbytestävlingar mot Täby GK och Sollentuna GK.  

Första mötet spelades på Täby GK den 16 juni, spelformen är poängbogey, där de 12 bästa resultaten räknas. 
Resultatet blev:                                                                                                                                                                  
1. Täby GK  396 poäng                                                                                                                                                      
2. Sollentuna GK  355 poäng  
3. Bro-Bålsta GK  351 poäng 

Den 3september spelades nästa möte, denna hos osss på Bro-Bålsta GK. Äntligen kunde vi ta hem segern. 
Resultatet blev då:                                                 
1. Bro-Bålsta GK  383 poäng                                                                                                                                                    
2. Täby GK 374 poäng                                                                                                                                                       
3. Sollentuna GK 356 poäng 

Nästa år spelas tävlingen på Täby GK och Sollentuna GK.  

Vi har också spelat 2 utbytestävlingar mot Kungsängens GC. Den första spelades på Bro-Bålsta GK den 28 maj.  
Spelformen är slaggolf och dom 15 bästa resultaten räknas.  
Kungsängen vann detta möte på 1250 slag mot 1255 slag för oss.  

Den 10 september spelades tävlingen på Kungsängens GC och Kungsängen vann även detta möte på 1125 slag mot 
1175 slag för oss.    

Matchspel 

Första måndagen i varje månad genomfördes matchspel efter samma modell som förra året, d.v.s. deltagarna lottades 
mot varandra varvid ingen föranmälan behövdes. 2 matcher spelades i varje boll.  
54 spelare erhöll poäng i årets turnering. Totalt antal starter var 171. 
Förstaplatsen vanns av Birgitta Hellqvist 

Hemliga resan 

I år hade vi nya arrangörer, Harriet Rudblom, Monica Spendilow och Laila Gyllefors. 

Den 7 september bar det iväg Vidbynäs GK, utanför Nykvarn. 
Boende i direkt anslutning till golfbanan i Vidbynäs Gårds fina hus. 
Efter samling och information gick första boll ut kl 10:00. 
Vi spelade den södra banan. Underbart sensommarväder och fina förhållanden. 

Tävlingen var traditionsenligt Rumble. Tio 4-mannalag. 
Flest poäng fick lag Christer Jonsson som även bestod av Christina Arthur, Bo Eriksson och Birgitta 
Waxegård.  
 
Närmast hål var i år uppdelad i Dam- resp. Herrklass. 
Agneta Halldén-Johansson vann Damklassen. 
Ingen Herre träffade green. 

Efter avslutat spel, dags för sedvanlig frågesport. Denna gång gällde det att pricka in rätt årtal för olika 
händelser i världen. 
Vinnande lag, Anita Lagergren, Ruth Davidsson, Margreth Eriksson, Bo Eriksson och Björne Davidsson. 

Kl 19:30 serverades en utsökt trerätters middag med utvalt vinpaket.    

Sedan vidtog prisutdelning, både för tävlingen och frågesporten. 
Som vanligt ett välfyllt prisbord med mycket på flaska och alla fick pris.  
Dessutom utlottades sponsorpriser, skänkta av:  
Vidbynäs gård 



 
Vidbynäs GK 
Åmans kök & bar 
Golfstoreshopen på Bro-Bålsta 
Bro-Bålsta GK 

Alla vi som var med vill rikta ett stort och hjärtligt tack till Harriet, Monica och Laila för ett mycket lyckat 
arrangemang. 
Dessa tre lovade att vara arrangörer även nästa år. 

 

Avslutningstävling 

Den sedvanliga tävlingen före årsmötet, 2014-10-08, spelades på 9-hålsbanan.  
Därefter bjöds alla på en gemensam lunch.  

Ekonomi 
Vårt ekonomiska läge är i balans med budget, dock med ett litet överskott, som tillfaller klubben. 
Det medför att styrelsen inte ser någon anledning att höja startavgiften under 2015 och vi kan även bibehålla 
utdelningen per inspelad poäng.  

Inför nästa säsong 

Antalet OM-deltagare blir glädjande fler och fler för varje år. Vi har därför äskat om fler tävlingsdagar inför 2015, så 
att vi kan återgå till samma antal tävlingsdagar som under 2013.  

Vi fortsätter testet med start från blå tee för Herrklassen i vissa tävlingar.  

Vid höstmötet 2014-10-08, valdes Lennart Rudblom till ordförande för OM-kommittén. 

Ruth Davidsson valdes till sekreterare.  

Tack för säsongen 2014 och välkomna till våren 2015 

 OM-kommittén 


