Veteran-Times 2022
En mycket efterlängtad säsong står för dörren. Fjolårets dystra facit med Coronaepidemi
och uruselt väder där sex tävlingar fick ställas in är nu glömd.
Vi börjar som normalt med ett upptaktsmöte torsdag den 7 april klockan 11,00 i klubbhuset.
Som vanligt bjuder kommittén på kaffe och fralla.
Vi kommer att få information om den kommande säsongen av Helena, Jocke Bäckström och
vår nya greenkeeper Jörgen Lillieholm.

Välkomna!
Nu är det dags igen! En ny spännande säsong med hookar och slicar står för dörren. I mångt och
mycket är den lik förra säsongen men några ändringar kan noteras:
Vi kommer i år att återgå till prisutdelning efter att varje klass har spelat färdigt. Pandemin gjorde
ju att vi har haft olika lösningar de senaste åren. Kravet att vara närvarande vid prisutdelningen
kvarstår. Överblivna priser användes i senare tävlingar. Ett pris i varje klass kommer att lottas ut på
scorekorten till en spelare som är närvarande och som inte vunnit något pris i tävlingen.
Handicapgränsen mellan A- och B-klass ändras inte utan vi behåller 20,0 som gräns mellan A- och
B-klass. I många klubbar har man en flytande gräns mellan klasserna för att få helt jämna startfält,
men vi tycker fördelarna med vårt gamla system överväger.
Matchtävlingen kommer att administreras av Olle Byström på vanligt sätt. Anmälan kan göras på
upptaktsmötet, startavgift 50 kronor, swish till Olle. Ett antal spelare har valt att inte fullfölja
tävlingen när de har förlorat en eller två matcher. Detta är inte tillåtet. Den som anmäler sig ska
genomföra samtliga matcher i grundomgången. Alla som har anmält sig har ansvar för att matchen
blir spelad. Det är således inte enbart den som står högst upp på listan som skall ta kontakt.
Alla har de senaste åren spelat från valfri tee. För att vi skall fortsätta med detta för spelarna
generösa erbjudande gäller det att den som anmält sig står fast vid sin anmälan och inte efter att
startlistan publicerats, eller, ännu värre, när man löser ut sitt scorekort, vill ändra tee. Lagt kort
ligger.
De regelfrågor som vi svarat på i samband med tävlingar har gett ett bidrag från SISU som vi har
använt bland annat till kostnaderna för upptaktsmötet och bussen vid hemliga resan. Vi kommer
givetvis att fortsätta på samma sätt även i år. Alla får ju dessutom en gnuggning i regelfrågor, inte
helt oväsentligt i det här spelet.

Per Karlsson

TÄVLINGSPROGRAM 2022

Tävlingen ingår I veteranligan

April

Sponsor

Torsdag 7
april

Upptaktsmöte kl. 11. 00 på
Koberg

Torsdag 21
april

Startskottet

Tävlingsledare
Lars Ekberg

Stålhandlarna

Torsdag 28
april

5 klubbor

Tävlingsledare
Olof Byström

PH-profil

Maj
Torsdag 5
maj

JB-slaget

Tävlingsledare
Berit Björk

JB golf

Torsdag 12
maj

Nolatoslaget

Tävlingsledare
Per-Uno Elg

Nolato

Torsdag 19
maj

Utslaget

Tävlingsledare
Per-Uno Elg

Scandic Swania

Juni
Torsdag 2
juni

Träslaget på Ekarna

Tävlingsledare
Jan
Emanuelsson

Torsdag 9
juni

Älvslaget

Tävlingsledare
Per Karlsson

Länsförsäkringar
Fasighetsförmedling
Trollhättan-Vänersborg

Torsdag 16
juni

Shipslaget

Tävlingsledare
Lars Ahlm

Nordicon

Tisdag 21
juni

”Vara eller inte vara” på
Vara-Bjertorp GK

Scramble, individuell anmälan
Shotgun, start 10,00

Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb
Damer tee 42, herrar tee 48
Max 5 klubbor

Singel A&B klass, slaggolf

Greensome, slaggolf
Singel A&B klass, gemensam
lottning, pb

Singel A&B-klass, slaggolf,
gemensam lottning.
Tävlingsanmälan till Ekarna GK per
telefon.
Singel, A&B-klass slaggolf med
inbjudna 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
möjligheter för utfyllnad från den
andra klubben

Fyrboll bästboll, slaggolf

Singel A-klass slaggolf, B-klass pb.
Shotgun start 9:00.
Tävlingsanmälan till Vara-Bjertorp

Fyrklövertävlingarna; 17/5
Lyckorna,
28/6 Koberg, 24/8 Torreby, 14/9

Tävlingsledare
Olof Byström

Onsjö
Torsdag 28
juli

Inslaget

Augusti
Torsdag 11
aug

Koberg på Lidköping

Torsdag 18
aug

Singel, A&B-klass, slaggolf

Tävlingsledare
Berit Björk

Tävlingsledare
Singel A&B-klass slaggolf. Gemensam Lars Ahlm
lottning.
Tävlingsanmälan till Lidköping GK
Tävlingsledare
Byggslaget
Olof Byström
Fyrboll bästboll, greensome,

Colorama Trollhättan

Bjärke Bygg AB

foursome (6+6+6) slaggolf
Torsdag 25
aug

Koberg på Onsjö

Lördag 27
aug
Onsdag 31
aug

KM H70, 27 hål slagtävling

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
möjligheter för utfyllnad från den
andra klubben
Tävlingsanmälan till Onsjö GK

KM D70, H75, H80 rond 1

Singel slagtävling, scratch.
Prisutdelning för D70, H75 och H80
sker i samband med
avslutningsfesten.

September
Torsdag 1
sep

Mäklarslaget

Singel, A-klass slaggolf, B-klass pb

Tävlingledare
Lars Ekberg

KM D70, H75, H80 rond 2
Torsdag 8
sep

Hemlig resa

Torsdag 15
sep

Slaget om Ronnum

Torsdag 22
sep

Slutslaget

Torsdag 29
sep

Utgången med
avslutningsfest

Singel A&B-klass slaggolf
Singel A-klass slaggolf, B-klass pb
Singel A-klass slaggolf, B-klass pb
gemensam lottning

Entre
fastighetsförmedling AB
Trollhättan

Tävlingsledare
Lars Ahlm
Tävlingsledare
Jan
Emanuelsson
Tävlingsledare
Berit Björk

Ronnums Herrgård

Tävlingsledare
Per Karlsson

Frippco AB

Scramble, individuell anmälan.
Shotgun start 10:00
Prisutdelning för dagens tävling,
matchspelet, ålders-KM och
veteranligan sker i samband med
avslutningsmiddagen

Om du är närmast på 16:e äter du gratis lunch hos Petur
Hardarson i restaurangen.

Veterankommittén 2022

Bli en bättre golfare!

Per Karlsson, ordförande
0520-75296, 070-7986083
perak@telia.com

Subventionerad träning på rangen för
veteraner
Ordinarie pris är 850:-för 5 * 1 timme.
Du betalar bara 600:-Anmälan till kansliet.

Margareta Stenör, 4-klövern
070-8203750
m.stenormoberg@gmail.com
Jan Emanuelsson, sekreterare
073-0472421
jan.g.emanuelsson@gmail.com
Berit Björk, kassör
076-8461117
berit.bjork@yahoo.se
Olof Byström, matchspelet
070-2972257
birol@telia.com
Per-Uno Elg, tävlingar
0520-75193 070-9707985
elg.peruno@gmail.com

- Tveka inte !
Måndags-gruppen
Vi stödjer klubben med arbete för att höja
finishen på anläggningar och byggnader.
Vi träffas nästan alla måndagar mellan 9-12.
Anders Bäckström tel 070-6648225
Välkommen!

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,
Entre fast.förmed. Thn, NolatoCerbo,
PH-profil, Stålhandlarna,
Petur Hardarsson, Länsförsäkringar
fast.förmedl. JB Golf, Scandic swania,
Ronnum Herrgård

Bankommittén söker hålvärdar.
Du som är intresserad, kontakta
Björn Sundin. Tel 073-9861962

