
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TISDAGSGUBBARNA 2018-09-27 Bilaga 1 
Allmänt 
Tisdagsgubbarna har nu genomfört sin 49:e säsong. Det har varit en säsong med många tävlingar 

och goda resultat som utförts i oftast väldigt varmt väder med klar sol Eftersommaren bjöd på lite 

svalare väder samt  regn och blåst. Vi har spelat på 18-hålsbanan hela säsongen dock inte alltid på 

ordinarie dag eller tid. Avslutningstävlingen genomfördes som vanligt på korthålsbanan.  
Vi är för närvarande 34 medlemmar, en ökning från föregående år med 6 medlemmar.  
I genomsnitt har det varit 20,4 närvarande spelare per spelomgång med ett spann mellan 17 och 26. 
Några medlemmar har spelat lite, vilket i de flesta fall haft med hälsan att göra. Åldersspannet för 

våra spelare ligger mellan 64-87 år och motsvarar en genomsnittsålder på 72,4 år stort sätt har vi 

samma  har vi samma medelålder  som 2017 då medelåldern var 72,5 år. Äldste spelaren är Jan 

Hagenfeldt som fyller 87 år följd av Stig Landin på 82 år 
Information om vår verksamhet har lämnats kontinuerligt under året på email och på vår hemsida. 

 

Ekonomi 

Vår kassör Olle Claesson har god koll på föreningens ekonomi. Den preliminära kassarapporten, 

(bil.3), omfattar kostnaderna även för avslutningens lunch och prisbord. 

 

Verksamhet 

Innan jul arrangerdes den tradionella jullunchen där många medlemmar deltog som var och en 

betalde själva för. Vi tackar Lars-Erik Gunnarsson som skötte bokningen till julbordet på 

Stadsträdgården samt vår tidigare ordförande Karl-Johan Ljungberg som bjöd på glögg och 

tävlingar hos sig efter maten. Under spelåret har föreningens stått för en lunch vid uppstarten av 

säsongen för dom som kunnat deltaga vid denna lunch. 

Spelet har i år omfattat 5 eclecticperioder, 13 poängtävlingar, 5 poängbogeyperioder vid totalt 21 

tävlingstillfällen. Samt matchspelet som ofta skett samtidigt med ordinarie spel. 
 

Aktiviteter 
453 bokförda rundor har registrerats, 84 rundor fler än 2017. Det kan noteras att antalet medlemmar 

som spelar från tee 47 har minskat mot föregående år, något som får tillskrivas att man valt att spela 

från Tee 54 Flitigaste deltagare har varit Fredrik Hård som spelat vid alla 21 tillfällen och Johan 

Bengtsson vid 20 tillfällen samt Bengt Larsson, Leif Eidenbäck samt Olle Gremark på 19 rundor. 

Ett stort tack till Fredrik som har skött om lottning och bokföra alla resultat och meddelat oss detta. 

Även ett tack till Leif Eidenbäck som skött våran hemsida. Spelskickligheten har som vanligt legat 

på en hög nivå. Antal gjorda birdies uppgick till 71 st. och birdieligan toppades av Lars-Erik 

Gunnarsson och Leif Eidenbäck med 10 gjorda birdies Gratulerar.. Noteras kan att vi tillsammans 

gjort 71 birdies och 30 rundor under par under våra 453 ronder. 
 

Tävlingsresultat 
Årets tävlingar har varit mycket jämna med en hård konkurrens i toppen.  

Eclecticvinnare (bilaga 4) blev i år för första gången Lennart Almsén på 22 poäng följd Fredrik 

Hård  på 21 poäng. Därmed tar Lennart Almsén sin första inteckning i vandringspriset, vår anrika 

golfklubba. 
Olle Gremark blev vinnare i vår poängtävling på 94 poäng. Tvåa kom Leif Eidenbäck på 93 poäng 

följd av Bengt Larsson på 92 poäng. (bilaga 5). 

Poängbogeyn vanns av Johan Bengtsson och Olle Gremark  på 116 poäng följd   

Matchspelet hade i år lockat 17 spelare. Matchmästare blev Leo Kerkenberg (bil 7). 
Styrelsen tackar alla medlemmar för en trevlig golfsäsong och vi ser fram emot nästa. 

Styrgruppen för Tisdagsgubbarna 2018. 
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