
 

  Upptaktsmötet blir torsdagen den 14 april med start klockan 11.00. Som vanligt 

bjuder vi på kaffe och fralla. Klubbens nye ordförande Sven-Eric Sjöbergh kommer att 

presentera sig själv och delge oss sin syn på klubben och det arbete som vi har framför 

oss. Anders Bäckström beskriver vad som är på gång på banan och Helena vad som 

händer på kansliet. Christoffer kommer att tala om träningsprogram och 

träningsgrupper. 

 

  För att inte förstöra resten av läsningen så 

börjar jag med den tråkiga nyheten. 

Allmänna Arvsfonden har meddelat att  

bidraget vi sökte inte kunde beviljas. Det 

innebär att vi får finansiera våra 

förbättringar på banan helt på egen hand. 

Bankommittén kommer att ta fram ett nytt 

förslag som skall presenteras för 

medlemmarna vid ett senare tillfälle. En 

stor arbetsinsats från särskilt oss veteraner 

är nödvändig för att inte kostnaderna skall 

bli oöverstigliga. De som är intresserade av 

att hjälpa till kan anmäla sig till Inge 

Malmberg eller Anders Bäckström. Alla 

kan alltid bidra med något. 

  Tävlingsprogrammet ser i stort sett ut 

som förra årets. Vi spelar femton tävlingar 

på Koberg och fem på främmande banor. 

  Vi har fått igång ett samarbete med 

veteranerna på Lidköpings GK. Vi 

kommer att vara med och spela en av deras 

veckotävlingar och de kommer till oss på 

en av våra. 

  Vid fyra av singeltävlingarna kommer vi 

även att ha en egen puttningstävling. 

Statuterna är ännu inte helt klara men 

troligtvis blir det niohålstävling på 

ordinarie puttinggreen med start efter den 

vanliga tävlingen.     

  Liksom förra året kan vi vid spel på 

veterantävlingarna på Koberg välja vilken  

 

tee vi vill spela från. Gör Du inget val 

spelar Du från ordinarie tee. 

  Det sedvanliga utbytet med Onsjö ändras  

på så sätt att vi startar från 1:an och 10:an  

med varsin klass och har gemensam 

prisutdelning efter tävlingen. Antalet 

spelare är begränsat till 42 från vardera 

klubben och om inte en klubb fyller sin 

kvot kan medlemmar från andra klubben 

utnyttja detta upp till totalt 84, som är det 

högsta antal som kan tillåtas med denna 

startform. 

  Fyrklövertävlingarna äger rum på vanligt 

sätt men med den skillnaden att en 

greenfee på 50 kronor kommer att tas ut 

vid spel på främmande klubbar. 

  Under 2015 ändrade vi åldersgränsen för 

damer att delta i Veterankommitténs 

tävlingar från 60 till 55 år. Detta för att få 

fler damer i våra tävlingar, men givetvis 

även i annan verksamhet. Känner ni någon 

som kan bli aktuell för veteranaktiviteter 

tack vare detta beslut så påminn dem om 

det. 

  Även i år sponsrar kommittén och Ny 

golf träning för Christoffer på 

övningsfältet. Fem lektioner i grupp om 

sex kostar endast 500 kronor. Ordinarie 

pris är 750 kronor. Begränsat antal spelare 

(30 st) så anmäl er tidigt! 

Veteran-Times 2016 
 Välkomna till en ny fantastisk säsong på Koberg! 

 
 

Väl mött på Koberg – Per Karlsson 



Tävlingsprogram 2016 tävlingen ingår i veteranligan

April Sponsor
torsdag 21 april Snart är det Valborg Tävlingsledare Handelsbanken

Scramble, individuell anmälan Per Karlsson Sollebrunn
Shotgun, start 10.00

torsdag 28 april 5 klubbor Tävlingsledare Sollebrunns

Singel, A&B-klass, slaggolf Berit Björk Gästgiveri
Damer tee 44, herrar tee 50
Max 5 klubbor

Maj

torsdag 12 maj Nyslaget Tävlingsledare Ny Golf

Singel, A&B-klass, slaggolf Stig Källbro

Puttningstävling

torsdag 19 maj Greenslaget Tävlingsledare Nolato
En klass, greensome, slaggolf Margareta Stenör

torsdag 26 maj Våryra på Onsjö GK
Singel, A&B-klass, slaggolf
42 spelare från resp. klubb. 

Start från 1:an och 10:an.

Anmälningsordning gäller (först till kvarn)

Fyller en klubb inte sin kvot finns

möjlighet till utfyllnad från den andra klubben.

Juni

torsdag 2 juni Utslaget Tävlingsledare Scandic-Swania
Singel, A&B-klass, slaggolf Per-Uno Elg

Puttningstävling

torsdag 9 juni Lidköping på Koberg Tävlingsledare

Inbjudna gäster från Lidköping Lars Ahlm

Singel, A&B-klass, slaggolf

torsdag 16 juni Träslaget på Ekarna Tävlingledare

Singel, A&B-klass, slaggolf Ove Grauers

torsdag 23 juni Veteranernas VSOP Tävlingsledare

Singel, A&B-klass slaggolf Ove Grauers

Valfri starttid och partner

torsdag 30 juni Shipslaget Tävlingsledare Nordicon
Fyrboll, bästboll, slaggolf Berit Björk



Juli

torsdag 21 juli Slaget om Ronnum Tävlingsledare Ronnums Herrgård
Singel, A&B-klass, slaggolf Jan Emanuelsson

torsdag 28 juli "Vara eller inte vara" på Vara-Bjertorps GK
Singel, A&B-klass, slaggolf Tävlingsledare

Shotgun, start 09.00 Stig Källbro

Augusti

torsdag 4 aug Hemlig resa Tävlingsledare Trollhättans

Singel, A&B-klass, slaggolf Lars Ahlm Bowlinghall

tordag 11 aug Inslaget Tävlingsledare Cecilia Lind
Singel, A&B-klass, slaggolf Margareta Stenör

Puttningstävling

torsdag 18 aug ANA-bil Tävlingsledare ANA-bil AB

Singel, A&B-klass, slaggolf Per Karlsson i Trollhättan

lördag 20 aug KM D60, D70, H60, H70 samt H75 rond 1
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare

Per-Uno Elg

söndag 21 aug KM D60, D70, H60, H70 samt H75 rond 2
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare

Prisutdelning efter avslutad tävling Per-Uno Elg

tisdag 23 aug Koberg på Lidköping Tävlingsledare

Utbyte med Lidköpings veteraner Ove Grauers

Singel A&B-klass, slaggolf

September

torsdag 1 sept Älvslaget Tävlingsledare

Singel, A&B-klass, slaggolf Jan Emanuelsson

med inbjudna spelare från Onsjö GK

42 spelare från resp. klubb. 

Start från 1:an och 10:an.

Anmälningsordning gäller (först till kvarn)

Fyller en klubb inte sin kvot finns

möjlighet till utfyllnad från den andra klubben.

torsdag 8 sept Betongslaget Tävlingsledare Sollebrunns

Fyrboll, bästboll, p-bogey Jan Emanuelsson Betongelement

torsdag 15 sept Slutslaget Tävlingsledare

Singel, A&B-klass, slaggolf Stig Källbro

Puttningstävling

torsdag 22 sept Utgången med avslutningsfest Tävlingsledare Frippco AB

Scramble, individuell anmälan Lars Ahlm

Shotgun, start 10.00



 

Veterankommittén 2016  

Per Karlsson, ordf 

0520-75296 070-7986083 

perak@telia.com 
 

Stig Källbro, v. ordf, veteranligan  

073-6833547 

stig_kallbro@hotmail.com 
 

Margareta Stenör, 4-klövern 

0520-426993 070-8203750 

m.stenormoberg@gmail.com 
 

Ove Grauers, sekr 

0322-45095 070-6121103 

ove.grauers@gmail.com 
 

Berit Björk, kassör 

076-8461117 

berit.bjork@yahoo.se 

Jan Emanuelsson 

0520-73635 073-0472421 

jan.g.emanuelsson@gmail.com 
 

Per-Uno Elg 

0520-75193 073-9707985 

elg.peruno@gmail.com 
 

Lars Ahlm, resor 

0520-71197 070-5634811 

lars-ahlm@hotmail.com 

 

 

 

 
 

Vi i måndags-gruppen 

stödjer klubben med arbete 

att höja finishen på anläggningar 

och byggnader. Vi träffas alla 

måndagar mellan kl. 9-12. 

Välkommen 

Ett stort tack till alla Er som sponsrar veterantävlingarna och till 

Prinfo Rydins Tryckeri som bekostat tryckningen av Veteran-Times 

 

                 Välkommen till vår hemsida - www.koberggk.se. Under fliken  

                ”KLUBBEN” och ”VETERANKOMMITTÈN” hittar Du  

                 infomation om aktiviteter, tävlingar och annat som rör veteranerna. 

Subventionerad träning för veteraner 

Ordinarie pris är 750:- för 5 x1 timme.  

Du betalar bara 500:-. 

Anmälan till Christoffer. Begränsat 

antal (30 st), så tveka inte 

Bli en bättre golfare! 

Tre enkla sätt att stödja klubben 

 Handla på ICA-Jätten.  
Klubben får del av beloppet du 

handlar för. 

 För 100:- kan Du bli 
medlemssponsor. 

 Anmäl Dig till medlemslotteriet. 
 Lottkostnad 100:-/mån. 

 Kontakta Helena för information  
 

mailto:perak@telia.com
mailto:stig_kallbro@hotmail.com
mailto:m.stenormoberg@gmail.com
mailto:ove.grauers@gmail.com
mailto:berit.bjork@yahoo.se
mailto:jan.g.emanuelsson@gmail.com
mailto:elg.peruno@gmail.com
mailto:lars-ahlm@hotmail.com
http://www.koberggk.se/

