
 

 

 

 

Veteran-Times 2021 
Välkomna till en ny och spännande säsong på Koberg! 

 

 

Normalt börjar vi ju alltid säsongen med ett upptaktsmöte ungefär fjorton dagar före  

första tävlingen där vi informerar om vad som skall hända i klubben, på banan och hur 

spelprogrammet ser ut. Nu i dessa Coronatider är inget sig likt men vi i veterankommittén har 

format ett tävlingsprogram som vi tror kan finna godkännande av Svenska Golfförbundet. För 

närvarande rekommenderar Svenska Golfförbundet starkt att man inte arrangerar några 

tävlingar före den 25 april. Därefter förutsätter vi att vi kan spela med de restriktioner som 

gällde när vi avslutade förra året och som bland annat innefattade puttning med flaggan i 

hålet, inga krattor i bunkrarna, ingen samling innan tävling och ingen gemensam 

prisutdelning. När SGF kommer med direktiv måste vi naturligtvis ändra oss till dessa. 
 

Vi har ett ganska stort tapp av sponsorer till våra tävlingar. Alla hotell och restauranger har 

fallit bort av naturliga skäl. Vi arbetar med att finna nya och har ett antal krokar ute, men 

företagen är mycket restriktiva. De minskade intäkterna påverkar dock inte priserna vid våra 

tävlingar, men det minskar veteranernas bidrag till klubbens ekonomi. 
 

Tävlingsprogrammet ser ut ungefär som tidigare år. Vi har tolv tävlingar på hemmaplan och 

fyra på främmande banor. Programmet är varierat med singel-, par- och scrambletävlingar.  

B-klassen spelar halva antalet tävlingar som poängbogey och halva som slaggolf. 

Handicapgränsen mellan A- och B-klass är oförändrad, 22. 

Utöver detta tillkommer Fyrklöverspel vid fyra tillfällen där 21 spelare från varje klubb får 

delta. Matchspelet kommer att spelas med vissa ändringar i upplägget. Vi förutsätter att 

seriespelet som arrangeras av Västergötlands Golfförbund genomförs. Förra året blev det helt 

inställt på grund av pandemin. 
 

Veteranligan kommer att ha samma upplägg som förra året vilket var mycket lyckat. 
 

Vårt samarbete med SISU när det gäller regelfrågor fortsätter som tidigare. Förutom ett ökat 

regelkunnande får vi ett icke föraktligt ekonomiskt bidrag.  
 

Veterankommittén hoppas att vi få fler att spela våra tävlingar, både nya och gamla 

medlemmar. Veteraner är alla damer som i år fyller 55 år eller är äldre och herrar 60 år eller 

är äldre, eller är sammanboende med någon som fyller dessa kriterier. Ställ upp!!  Vi har 

trevligt på våra tävlingar. 
 

In memorian 

 

En av våra äldsta medlemmar, Rolf Rubinsson, har gått bort i en ålder av 91 år. 

Rolf var under många år ansvarig för regel-och handicapfrågor i Veterankommittén. Hans 

stora rättspatos gjorde honom synnerligen lämplig för uppdraget. Vi minns hans idoga 

spelande med hjälp av en kryckkäpp för att kunna ta sig runt banan. 

 

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

 

Per Karlsson 



Tävlingsprogram 2021 tävlingen ingår i veteranligan

April Sponsor

torsdag 29 april Startskottet Tävlingsledare Stålhandlarna
Scramble, individuell anmälan Lars Ekberg

Maj

torsdag 6 maj JB-slaget Tävlingsledare JB Golf
Singel, A&B-klass slaggolf Berit Björk

tisdag 11 maj Tävling Tävlingsledare

Olof Byström

torsdag 20 maj Utslaget Tävlingsledare
Singel, A&B-klass, gemensam lottning, pb Per-Uno Elg

torsdag 27 maj Shipslaget Tävlingsledare Nordicon
Fyrboll, bästboll, slaggolf Lars Ahlm

Juni

torsdag 3 juni Älvslaget Tävlingsledare Länsförsäkringar
Singel, A-klass B-klass slaggolf Per Karlsson 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 10 juni Träslaget på Ekarna Tävlingledare PH-profil
Singel, A&B-klass, slaggolf Eva Karlsson
gemensam lottning
Tävlingsanmälan till Ekarnas GK

torsdag 17 juni Greenslaget Tävlingsledare NolatoCerbo
En klass, greensome, slaggolf Per-Uno Elg

Fyrklöver-klubbarna
Torreby, Koberg, Onsjö, Lyckorna.

Speldatum kommer senare på vår hemsida



Juli Sponsor

torsdag 22 juli En färgstark tävling Tävlingsledare Colorama Thn
Singel, A&B-klass, slaggolf Berit Björk
Gemensam lottning

torsdag 29 juli Byggslaget Tävlingsledare Bjärke Bygg AB
Fyrboll bästboll, greensome, foursome, Olof Byström
(6+6+6), slaggolf

Augusti

torsdag 12 aug Koberg på Lidköping Tävlingsledare
Singel, A&B-klass, slaggolf Lars Ahlm
Gemensam lottning
Tävlingsanmälan till Lidköping GK

torsdag 19 aug Mäklarslaget Tävlingsledare Mäklarhuset
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb Lars Ekberg

torsdag 26 aug Koberg på Onsjö Tävlingsledare
Singel, A-klass B-klass slaggolf Lars Ekberg
42 spelare från resp. klubb. Start från 1:an
och 10:an. Anmälningsordning gäller
(först till kvarn). Fyller en klubb inte sin 
kvot finns möjligheter för utfyllnad från
den andra klubben.
Tävlingsanmälan till Onsjö GK

lördag 28 aug KM D60, D70, H60, H70, H75, H80 rond 1

söndag 29 aug KM D60, D70, H60, H70, H75, H80 rond 2
Singel, slagtävling, scratch Tävlingsledare
Prisutdelning för D70, H70, H75 och H80, Kansliet
sker i samband med avslutningsfesten

September

torsdag 2 sept Hemlig resa Tävlingsledare
Singel, A&B-klass slaggolf Lars Ahlm

torsdag 9 sept Tävling Tävlingsledare
Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb Eva Karlsson

torsdag 16 sept Slutslaget Tävlingsledare
Singel, A&B-klass, gemensam lottning, pb Berit Björk

torsdag 23 sept Utgången med avslutningsfest Tävlingsledare Frippco AB
Scramble, individuell anmälan Per Karlsson

Prisutdelning för dagens tävling, matchspelet, 
ålders-KM:  D70, H70, H75,H 80 och veteranligan  
sker i samband med avslutningsmiddagen

Petur Hardarson i restaurangen.

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



 

Veterankommittén 2021  

Per Karlsson, ordf 

0520-75296 070-7986083 

perak@telia.com 
 

Margareta Stenör, 4-klövern 

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 

Ett stort tack till våra sponsorer 

Bjärke Bygg AB  Colorama THN  Frippco AB 

Nordicon  Swedbank  Mäklarhuset NolatoCerbo 

PH-profil  Stålhandlarna  Petur Hardarsson 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  JB Golf 

Måndags-gruppen 

Vi stödjer klubben med arbete 

för att höja finishen på anläggningar 

och byggnader. Vi träffas alla 

måndagar mellan kl. 9-12. 

Välkommen 

Subventionerad träning  

på rangen för veteraner 

Ordinarie pris är 850:-  

för 5 x1 timme.  

Du betalar bara 600:-. 

Anmälan till Niclas.  

Så tveka inte. 
 

 

 

Bankommittén söker hålvärdar. 

Du som är intresserad, kontakta 

Björn Sundin. 

Bli en bättre golfare! 
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