
Upptaktsmöte torsdag den 12 april klockan 11.00 i klubbhuset. 

Som vanligt bjuder vi på kaffe och fralla. 

Vi kommer att få information om den kommande säsongen av Anders 

Bäckström, Christoffer och Helena. Välkomna! 

 

Ordföranden skriver: 
  

 Nu är det dags igen! En ny spännande säsong med hookar och slicar står för dörren. 

Upplägget är mycket likt förra årets, men några ändringar kan noteras: 

  Handicapgränsen mellan A- och B-klass ändras från 17 till 18 för att få så lika storlek på 

klasserna som möjligt. 

  Två tävlingar kommer att ha blandade bollar med A- och B-klassare lottade tillsammans, 

men fortfarande med prisbord för resp. klass. 

  Matchtävlingen kommer att administreras av Olof Byström. Anmälan kan göras på 

upptaktsmötet, startavgift 50 kronor. 

  En partävling kommer att ha tre olika spelformer, bästboll – greensome – foursome. 

Vid denna tävling är det endast möjligt att starta från ettan. 

  De regelfrågor som vi svarat på i samband med tävlingar har gett ett bidrag från SISU på 

cirka 13.000 kronor för 2017 och kommer givetvis att fortsätta på samma sätt. 

  Avslutningen på 2017 var mycket lyckad och upplägget kommer att bli detsamma i år 

med fest och prisutdelning i direkt anslutning till tävlingen. 

 

In memorian 

  En av våra äldsta medlemmar, Börje Sternmarker, har gått bort, några dagar före sin 95-

årsdag. 

  Börje startade Veterankommittén i slutet av -80-talet och var dess förste ordförande. Han 

var dessförinnan en engagerad festarrangör och arbetade synnerligen aktivt med att knyta 

sponsorer till klubben, uppgifter han skötte med den äran. Hans prisbord är legendariska. 

  En tävling han vurmade särskilt för var Old & Young, där en junior tävlade tillsammans 

med en veteran i en greensome. En mycket uppskattad tävling där alla fick pris. 

  Börjes goda humör smittade av sig på andra och man hade aldrig tråkigt tillsammans 

med honom. För ett tiotal år sedan flyttade han till Båstad där sonen Lars bor, men han 

har varit klubben trogen med ett medlemskap trots att synen hämmade hans golfspel under 

senare år. 

 Vi sörjer en god kamrat och vän och minns alla glada stunder i hans sällskap 
 

Per Karlsson 

Veteran-Times 2018 
 Välkomna till en ny fantastisk säsong på Koberg! 

 
 



Tävlingsprogram 2018 tävlingen ingår i veteranligan

April Sponsor
torsdag 12 april Upptaktsmöte kl. 11.00 på  Koberg

torsdag 19 april Startskottet Tävlingsledare

Scramble, individuell anmälan Per Karlsson

Shotgun, start 10.00

torsdag 26 april 5 klubbor Tävlingsledare Autohallen 

Singel, A&B-klass, slaggolf Margareta Stenör i stenungsund
Damer tee 44, herrar tee 50
Max 5 klubbor

Maj

torsdag 3 maj Nyslaget Tävlingsledare Ny Golf
Singel, A&B-klass, slaggolf Berit Björk

torsdag 17 maj Utslaget Tävlingsledare Scandic Swania
Singel, A&B-klass, gemensam lottning, Olof Byström

slaggolf

torsdag 24 maj Älvslaget Tävlingsledare Länsförsäkringar
Singel, A&B-klass, slaggolf Lars Ekberg Fastighetsförmedling 

med inbjudna spelare från Onsjö GK Trollhättan-Vänersborg

42 spelare från resp. klubb. Start från1:an och 10:an.

Anmälningsordning gäller (först till kvarn)

Fyller en klubb inte sin kvot finns

möjligheter för utfyllnad från den andra klubben.

torsdag 31 maj Shipslaget Tävlingsledare Nordicon
Fyrboll, bästboll, slaggolf Berit Björk

Juni

torsdag 7 juni Lidköping på koberg Tävlingsledare

Inbjudna gäster från Lidköping Lars Ahlm

Singel, A&B-klass, slaggolf

torsdag 14 juni Träslaget på Ekarna Tävlingledare

Singel, A&B-klass, slaggolf Ove Grauers

torsdag 21 juni Veteranernas VSOP Tävlingsledare

Singel, A&B-klass slaggolf Ove Grauers

Valfri starttid och partner

torsdag 28 juni Greenslaget Tävlingsledare NolatoCerbo
En klass, greensome, slaggolf Margareta Stenör

Juli

torsdag 26 juli "Vara eller inte vara" på Vara-Bjertorps GK
Singel, A&B-klass, slaggolf Tävlingsledare

Shotgun, start 09.00 Per-Uno Elg

Vill Du äta lunch gratis?
Se då till att vinna "närmast hål" på 16:e, så sponsrar jag Dig!

Petur Hardarson i restaurangen.



Augusti Sponsor
torsdag 2 aug Inslaget Tävlingsledare

Singel, A&B-klass, slaggolf Margareta Stenör

lördag 4 aug KM D60, D70, H60, H70 samt H75 rond 1
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare

Per-Uno Elg

söndag 5 aug KM D60, D70, H60, H70 samt H75 rond 2
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare

Prisutdelning efter avslutad tävling Per-Uno Elg

tisdag 7 aug Koberg på Lidköping Tävlingsledare

Utbyte med Lidköpings veteraner Lars Ahlm

Singel A&B-klass, slaggolf

torsdag 16 aug Betongslaget Tävlingsledare Sollebrunns

Fyrboll bästboll, greensome, foursome, Olof Byström Betongelement
(6+6+6), slaggolf, start från 1:an

torsdag 23 aug Bilslaget Tävlingsledare Bilia Group

Singel, A&B-klass, slaggolf Per Karlsson

torsdag 30 aug Koberg på Onsjö Tävlingsledare

Singel, A&B-klass, slaggolf Lars Ekberg

42 spelare från resp. klubb. Start från1:an och 10:an.

Anmälningsordning gäller (först till kvarn)

Fyller en klubb inte sin kvot finns

möjligheter för utfyllnad från den andra klubben.

September

tisdag 4 sept Hemlig resa Tävlingsledare Trollhättans

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

torsdag 13 sept Slaget om Ronnum Tävlingsledare Ronnums Herrgård
Singel, A&B-klass, slaggolf Margareta Stenör

torsdag 20 sept Slutslaget Tävlingsledare

Singel, A&B-klass, gemensam lottning, Berit Björk

slaggolf

torsdag 27 sept Utgången med avslutningsfest Tävlingsledare Frippco AB

Scramble, individuell anmälan Lars Ahlm

Shotgun, start 10.00

Prisutdelning för dagens tävling, matchspelet, ålders-KM 

och veteranligan sker i samband med avslutningsmiddagen 

                   Fyrklövern
      Årets spelsprogram är: Onsjö 25/5 (obs fredag) , Lyckorna 19/6, Koberg 14/8 och Torreby 25/9 

Klassgränser vid våra veterantävlingar är i år 
A-klass: 0,0 - 18,0
B-klass: 18,1 - 36+



 

Veterankommittén 2018  

Per Karlsson, ordf 

0520-75296 070-7986083 

perak@telia.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 

Olof Byström, matchspelet 

070-2972257 

karl.o.bystrom@gmail.com 
 

Per-Uno Elg, tävlingar 

0520-75193 073-9707985 

elg.peruno@gmail.com 
 

Lars Ahlm, resor 

0520-71197 070-5634811 

lars-ahlm@hotmail.com 

 

Lars Ekberg, veteranligan 

072-2531028 

Ekberg.46157@gmail.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 köpa en 

“Koberg GK”-dekal till bilen.  

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

 Kontakta Helena för information  
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