
Upptaktsmöte torsdag den 11 april klockan 11.00 i klubbhuset. 

Som vanligt bjuder vi på kaffe och fralla. Vi ses! 
 

Nu är det dags igen!. Vid upptaktsmötet kommer vi att få genomgång av de nya 

golfreglerna av Anders Lydahl. Information om genomfört och kommande arbeten på 

banan står Anders Bäckström för och Helena och Niclas berättar om nyheter på kansliet 

och tränings- och kursverksamhet  

Tag gärna med någon medlem som ännu inte har varit med i vår verksamhet och som fyllt 

55 år (damer) eller 60 år (herrar). Dessutom kan yngre delta om de är gifta eller sambo 

med någon som uppfyller grundkraven. 

I år gör vi ett antal förändringar av tävlingsupplägget: 

 Start kommer att ske bara från 1:ans tee. Anledningen är att öka möjligheterna för 

andra att komma ut och spela. Prisutdelning vid dessa tävlingar sker när resp. klass 

är klar och närvaro krävs för att erhålla pris. 

 Fyra singeltävlingar kommer att ha gemensam lottning (dvs. A och B-klass blandas 

i bollarna). Vid dessa tävlingar sker prisutdelningen när hela tävlingen är klar och 

närvarokravet för att erhålla pris utgår. Priser måste dock hämtas ut inom en vecka. 

 Tävlingsavgiften sänks till 60 kronor. 

 Prissummorna höjs utan att segraren får större belopp (dvs. fler priser). 

 Handicapgränsen mellan A- och B-klass ändras från 18 till 20 för att få så lika 

storlek på klasserna som möjligt. 

 Varannan tävling i B-klassen kommer att vara poängbogey. 

Kansliet kommer att som tidigare lämna ut scorekort, men inlämning av korten sker i 

tävlingskansliet vid huvudingången, där inmatning av resultat görs av 

kommittémedlemmar.  

Anmälningstiden för tävling går liksom tidigare ut måndag 23.59 och startlista publiceras 

på tisdagen (förutsatt att torsdag är tävlingsdag) 

Matchtävlingen kommer liksom tidigare att administreras av Olof Byström. Anmälan kan 

göras på upptaktsmötet, startavgift 50 kronor. Spelupplägget ändras så att vinnare går 

vidare plus ett antal ”lucky losers”. 

Veteranligans poängsystem kommer att kompletteras med poäng för deltagande. Vid varje 

tävlingstillfälle får Du två poäng oavsett Din placering. 

Vi fortsätter att erbjuda fri golfbil för den som har intyg på våra hemmatävlingar, men för 

att hålla nere kostnaderna kommer vi att så långt som möjligt ha två spelare i samma bil.  

Regelfrågor som vi svarat på i samband med tävlingar ger ett bra bidrag från SISU och 

kommer givetvis att genomföras på samma sätt.. 

Slutligen vill veterankommittén tacka den avgående kommittémedlemmen Ove Grauers för 

hans insatser under åren och hälsa nytillträdande Eva Karlsson välkommen. 

 

Väl mött på Koberg 

Per Karlsson 

Veteran-Times 2019 
 Välkomna till en ny spännande säsong på Koberg! 

 
 



Tävlingsprogram 2019 tävlingen ingår i veteranligan

April Sponsor
torsdag 11 april Upptaktsmöte kl. 11.00 på  Koberg

torsdag 25 april Startskottet Tävlingsledare Stålhandlarna
Scramble, individuell anmälan Per Karlsson
Shotgun, start 10.00

Maj

torsdag 2 maj 5 klubbor Tävlingsledare Autohallen 
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb Per-Uno Elg i Stenungsund
Damer tee 42, herrar tee 48
Max 5 klubbor

torsdag 9 maj JB-slaget Tävlingsledare JB Golf
Singel, A&B-klass slaggolf Berit Björk

torsdag 16 maj Utslaget Tävlingsledare Scandic Swania
Singel, A&B-klass, gemensam lottning, pb Olof Byström

torsdag 23 maj Älvslaget Tävlingsledare Länsförsäkringar
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb 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.

Juni

tisdag 4 juni Shipslaget Tävlingsledare Nordicon
Fyrboll, bästboll, slaggolf Berit Björk

fredag 14 juni Träslaget på Ekarna Tävlingledare PH-profil
Singel, A&B-klass, slaggolf Eva Karlsson

gemensam lottning

torsdag 27 juni Greenslaget Tävlingsledare NolatoCerbo
En klass, greensome, slaggolf Margareta Stenör

                   Fyrklövern

    Årets spelsprogram är: Onsjö 18/6, Lyckorna 6/8, Koberg 3/9, Torreby 17/9

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

Petur Hardarson i restaurangen.



Juli Sponsor
torsdag 25 juli Inslaget Tävlingsledare First Personal 

Singel, A&B-klass, slaggolf Margareta Stenör Partner, Borås

Augusti

torsdag 1 aug "Vara eller inte vara" på Vara-Bjertorps GK Målarboden
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb Tävlingsledare
Shotgun, start 09.00 Per-Uno Elg

lördag 3 aug KM D60, D70, H60, H70 samt H75 rond 1
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare

Per-Uno Elg

söndag 4 aug KM D60, D70, H60, H70 samt H75 rond 2
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare
Prisutdelning efter avslutad tävling Per-Uno Elg

torsdag 8 aug Betongslaget Tävlingsledare Sollebrunns
Fyrboll bästboll, greensome, foursome, Olof Byström Betongelement
(6+6+6), slaggolf

torsdag 15 aug Mäklarslaget Tävlingsledare Mäklarhuset
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb Per Karlsson

torsdag 22 aug Koberg på Lidköping Tävlingsledare
Singel A&B-klass, slaggolf Lars Ahlm

gemensam lottning

torsdag 29 aug Koberg på Onsjö Tävlingsledare

Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb 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

torsdag 5 sept Hemlig resa Tävlingsledare Trollhättans
Singel, A&B-klass slaggolf Lars Ahlm Bowlinghall

torsdag 12 sept Slaget om Ronnum Tävlingsledare Ronnums Herrgård
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb Eva Karlsson

torsdag 19 sept Slutslaget Tävlingsledare PAAM-biluthyrning
Singel, A&B-klass, gemensam lottning, pb Berit Björk

torsdag 26 sept Utgången med avslutningsfest Tävlingsledare Frippco AB
Scramble, individuell anmälan Lars Ahlm

Shotgun, start 10.00
Prisutdelning för dagens tävling, matchspelet, ålders-KM: D70, H70, H75 

och veteranligan sker i samband med avslutningsmiddagen 

Klassgränser vid våra veterantävlingar är i år 

A-klass: 0,0 - 20,0 
B-klass: 20,1 - 36+



 

Veterankommittén 2019  

Per Karlsson, ordf 

0520-75296 070-7986083 

perak@telia.com 
 

Margareta Stenör, 4-klövern 

0520-426993 070-8203750 

m.stenormoberg@gmail.com 
 

Eva Karlsson, sekr 

070-2723536  

54evak@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 

Åtta.45 Infomedia AB 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 på  

på rangen för veteraner 

Ordinarie pris är 750:-  

för 5 x1 timme.  

Du betalar bara 500:-. 

Anmälan till Niclas.  

Begränsat antal (30 st),  

så tveka inte. 

 

Eller besök ”Indoor” för 

inomhusträning. Hallen är 

reserverad torsdagar  

mellan 9-12 för veteraner 

Bli en bättre golfare! 
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