Protokoll fört vid Old Members vårmöte den 13 april 2016 kl 13
56 Old Members närvarar vid vårmötet.
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Mötet öppnas.
Ordförande Lennart Rudblom hälsar alla välkomna.
Till ordförande för mötet väljs Lennart Rudblom.
Till sekreterare för mötet väljs Ruth Davidsson.
Som justeringsman väljs Monica Spendilow att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Kallelsen till mötet och dagordningen för mötet godkänns.
Fler nya medlemmar hälsas välkomna: Ingvor och Sören Olausson från Kallhäll, Sören Liljerud
med fru från Bro samt Lena Lundqvist från Stockholm.
Uppdatering av OM:s mejllista ska göras via golf.se. Om detta inte fungerar kan
receptionspersonalen på klubben hjälpa till.
Ordföranden presenterar säsongens tävlingsprogram. Matchspel får i år spelas första tisdagen i
varje månad. Anmälan sker på lista på anslagstavlan.
Seriespel för H60, H70 och D60 har förlagts till måndagar. Röda tävlingar har därför bytts ut mot
svarta tävlingar, så att alla ska kunna delta i både seriespel och röda tävlingar.
Fler tävlingsledare behövs vid två tillfällen: 18 juli och 15 augusti. Britt-Marie och Olle Lennmark
anmäler sig som tävlingsledare den 18 juli och Nils-Göran Johansson den 15 augusti.
18-hålsbanan ska slopas om. Detta innebär att spel från de blå teemarkeringarna inte längre är
hcpgrundande. Nytt för i år är också att herrar > 70 år får spela från röd tee. Mötet beslutar att
OM:s tävlingar spelas från gul eller röd tee.
Mötet beslutar också att herrar > 70 år får välja mellan att spela från gul eller röd tee vid OM:s
tävlingar. Vid tävlingsanmälan är det därför viktigt att fylla i från vilken tee man tänker spela.
Startavgiften höjs till 40 kr.
Ronnie Lundqvist presenterar matchspelet som spelas på tisdagar. Anmälningslista sätts upp på
anslagstavlan. Anmälan ska ske senast kl 16 på måndag. Receptionspersonalen bokar sedan de
tider som är tillgängliga. Detta innebär att andra medlemmar och greenfeegäster kan ha tider
insprängda mellan de som spelar matchspel.
Samling sker för matchspelet kl 8 och sedvanlig lottning äger rum kl 8.30.
Ordföranden informerar om ändringar vid spel på 9-hålsbanan. Alla tävlingar måste numera
läggas in i GIT. Anmälan görs som vanligt till tävlingsledarna kl 8.25. Man anmäler till tävlingsspel
eller motionsspel. Vid tävlingsspel ska scorekort föras och en startavgift på 20 kr betalas.
Resultaten läggs in efteråt i GIT. Eftersom startavgift kommer att tas ut vid tävlingsspel kommer
eventuellt också utdelning av penningpriser att kunna ske vid tävlingsspel på 9-hålsbanan.
Hans Hugosson informerar om klubbutbyten med Kungsängen den 25 maj (Queens), Täby den 8
juni på BBGK och Sollentuna den 23 aug. Anmälningslista sätts upp på anslagstavlan. Avgiften blir
samma som förra året: 300 kronor. 250 kronor i greenfee och 50 kronor i startavgift som går till
priser.
Monica Spendilow informerar om hemliga resan den 4 – 5 september. Det finns 35 platser.
Anmälningslista sätts upp på anslagstavlan. Priset blir 1 860 kronor per person. Detta innefattar
1 greenfee, trerättersmiddag, övernattning samt frukost.

14. Inger Kjerrman är ansvarig för BBGK:s hemsida. För OM kommer Sigrid Malmberg och Ove Lådö
att vara ansvariga.
15. Klubbchef Patric Wester meddelar att banan är i mycket fint skick. Greenerna klipps inte ned än
på grund av risk för frost. Klubben går glädjande nog bra. Likviditeten är god. För att
anläggningen ska hållas i gott skick behövs en investeringstakt på 750 000 – 1 miljon kronor per
år. Detta gör att vi är beroende av företagsgolf och greenfeegäster. Tyvärr har vi fått färre och
mindre företagsgolfevent. Antalet medlemmar kommer nog att öka eftersom 10 000 nya
bostäder kommer att byggas i Upplands Bro kommun. Genom satsningen 100 % UNGAR har vi
fått 55 nya medlemmar. Vi har fördubblat antalet knattar och får även in föräldrar som ledare.
16. Ove Lådö informerar om Eclectictävlingen som införs i år på 18-hålsbanan. Tävlingen gäller
samtliga Old Members tävlingar på 18-hålsbanan under säsongen, där det är applicerbart att
räkna poäng.
Tävlingsform
Tävlingen räknas som poängbogey. Om du under en runda har bra score (poäng) på ett eller flera
hål lämnar du ett extra scorekort med dessa resultat, signerat av både dig som spelare och av din
markör, i Old Members ”brevlåda” i klubbrummets tävlingskansli. Har du lämnat in ett scorekort
för ett hål kan du inte ändra resultatet vid ett senare tillfälle. Vid säsongens slut ska alla 18 hål
vara rapporterade. Saknar du ett resultat för något/några hål tas resultatet från senast
genomförda OM-tävling för dessa hål.
Resultat
En lista med rapporterade hål för alla deltagare kommer att uppdateras kontinuerligt och finnas
på Old Members anslagstavla och på vår hemsida. Vinnare är den som under året har
sammanlagt högsta poäng när samtliga hål registrerats. Kostnad 50 kronor för hela säsongen.
Anmälningslista sätts upp på anslagstavlan.
17. Waldemar Sandberg påminner om att nya golfregler gäller från 1 januari 2016, samt frågar hur
alla ska få den nya regelboken. Ordföranden lovar att kontrollera detta.
En nyhet är att alla generella regler har försvunnit. Klubbarna får själva bestämma om lokala
regler. Lång putter får inte längre förankras och ett nytt avsnitt, i regelboken, om alternativ boll
har utarbetats.
18. Ordföranden tackar till sist alla och avslutar mötet.
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