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Protokoll fört vid Old Members höstmöte den 12 april 2017 kl 13 
 
Plats: Konferensrum på BBGK 
Närvarande: 52 old members 
 
 

1. Mötet öppnas 
 
2. Ordföranden har ordet 
Lennart Rudblom hälsar alla välkomna till mötet. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
Lennart Rudblom valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
Robert Åhlström valdes till sekreterare för mötet. 
 
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Roland Svensson valdes till justeringsman. 
 
6. Fastställande av föreslagen dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
7. Presentation av nya och inbjudna medlemmar 
Fyra nya medlemmar presenterade sig och hälsades välkomna till BBGK. 
 
8. Uppdatering av OM:s maillista 
Medlemmarna uppmanades att se över sina adress- och telefonuppgifter via www.golf.se  
”Min golf”  (inloggning)  ”Mina sidor  ”Mina inställningar”  ”Mina uppgifter”, eller 
kontakta receptionen, för ändring. 
 
9. Presentation av säsongens tävlingsprogram 
Ove Lådö informerade om årets nyheter och förändringar i tävlingsprogrammet: 

 Fritt val av tee införs på samtliga tävlingar, dock gäller blå tee för herrar på Puttes pokal. 

 Ny klass kallad Sällskapsgolf införs vilket innebär att spelare kan medverka utom tävlan. 

 Ny poängfördelning införs enligt följande: 

Deltagare/klass 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 9:a 10:a 

> 12 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 -12 6 4 3 2 1      

< 7 4 2 1        

 

 Hcp-gränser per klass och tävling samt uträkning av vinnare av ”Röda” tävlingar, se 
särskild info på OM:s anslagstavla. 

 Order of Merit, som finns inbyggt i GIT, kommer att testas/införas som underlag för 
”Röda” tävlingar. Nuvarande beräkningsmodell via Excel kommer att finnas kvar som reserv. 

 OM-dagen är schemalagd till den 31 maj och medlemmar uppmanas att ta med vänner till 
BBGK för gemensamma aktiviteter och spel i lättsam form.  

http://www.golf.se/
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 Eclectic spelas på samma sätt i år, dvs inlämnad/registrerad poäng för visst hål är då 
fastslaget och kan ej ändras senare under säsongen. 

 Förfrågan om byte av speldagarna 19:e (röd tävling) resp. 26 juni godkändes. 
Medlemmarna uppmanades att manuellt ändra i sina tävlingsprogram, som delades ut vid 
mötet, eller hämta nytt tävlingsprogram via hemsidan. 
 
10. Presentation av verksamheten på 9-hålsbanan 
Gunvor presenterade och informerade om verksamheten och regler för måndagstävlingarna 
på 9-hålsbanan. 
 
11. Orientering om Klubbutbyten 
Lennart informerade om kommande klubbutbyten enl: 

 17 maj, mot Kungsängen på BBGK 

 12 juni, ”Treklövern” på Täby GK 

 23 augusti, ”Treklövern” på BBGK 
Informerades att ”Treklövern” den 12 juni spelas samtidigt som ”Kicker” (svart tävling), 
dessvärre inget att göra åt. 
 
12. Hemliga resan 
Hemliga resan blir i år inte hemlig utan är i stället en ”OM-klubbresa” som går via E18 och 
väg 66 mot Ludvika till Hagge GK med spel 3 och 4 september. Max antal deltagare är 47. 
Logi sker på Wanbo Herrgård ca 15 km öster om Hagge GK. Pris per person är 1665:- 
 
13. Old Members hemsida 
Hemsidan kommer även fortsättningsvis att administreras av Inger Kjerrman 
Sidan är något omgjord för enklare navigering. 
 
14. Övriga frågor 

 Lennart informerade vikten av engagemang och avslutning till ”Frivilligkåren” som utför 
ett fantastiskt arbete på vår fina bana inkl. behovet att arbeta med ex rabatter runt 
klubbhuset. 

 Regelfrågor via SISU kommer även i år att finnas. Inkomster för denna aktivitet av OM-
spelare gav klubben ca 10.000:- för 2016. 
 
15. Klubbchefen har ordet 
Oliver May informerade att: 

 Maria Jagusch är ny på kansliet på BBGB och kommer att handha diverse arbetsuppgifter. 

 Klubben har senaste månaderna fått ca 100 nya medlemmar 

 Kampanjen 3 för 2 har gett bra resultat. 

 Lividiteten är god. Nyinvesteringar blir nu möjlig på ett bättre sätt. 

 Företagsgolf spelas på torsdagar, med undantag för två tillfällen. 

 Samarbete mellan BBGK, Täby GK och Sollentuna GK innebär att A och Y-medlemmar från 
BBGK har möjlighet att nyttja totalt 24 tider per vecka måndag – torsdag, på 
samarbetsklubbarna. D v s BBGK plus en av de ovan nämnda klubbar för spel på den tredje 
klubben, dock max 16 tider för en av klubbarna per vecka. (För detaljinfo, kontakta 
receptionen) 

 2-bolls regeln tillämpas mellan kl 7-8 
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 Start med 10 minuters mellanrum införs på 18-hålsbanan 

 Receptionen kommer att vara bemannad t.o.m. kl 18 

 Klubbinformation kommer att gå ut till alla nya medlemmar. 

 Medlem påtalade att information av t.ex. stöld på klubben snarast ska meddelas till 
medlemmarna. 
 
16. Prisutdelning, seriespel Herrar 80 
Missförstånd angående prisutdelning förelåg då detta inte var inom OM:s regi utan avsåg 
KM H80.  
 
17. Mötet avslutas 
Ordförande Lennart Rudblom tackade alla mötesdeltagare och önskade alla en fin 
kommande golfsäsong och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
Robert Åhlström   Lennart Rudblom 
Sekreterare   Ordförande 
   
   Roland Svensson  
   Justeringsman 


