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Måndagsgolf 
I år blir måndagar vanligaste speldagen för våra interna veckotävlingar. Där kan alla vara med 
som har officiellt handicap eller grönt kort. De med grönt kort får spela på hcp 36. Vi tävlar i två 
klasser med samma indelning som tidigare dvs en A- och en B-klass där gränsen går vid 17,0. 
 
Matchspel 
Under säsongen spelar vi också en matchspelstävling och där förekommer ingen klassindelning. 
De som slås ut i första omgången går vidare till en "losersida" och får där ytterligare en chans till 
fortsatt spel. 
 
Seriegolf 
Oldboys/veteraner deltar också i Smålands golfförbunds seriespel i klasserna H55, H65 och H75. 
Alla lagen deltar med lag i högsta serien division 1. H65 kommer även under 2008 också ha ett 
lag som spelar i division 2 - ett försök tillsammans med flera andra klubbar i Småland. 
 
Gamla grabbar Sydväst 
Detta är en tävling, både individuellt och i lag, mellan golfklubbarna i Götaström, Hook, Isaberg, 
Jönköping och Värnamo. Här gäller åldersklass 60+ dvs att man minst fyller 60 år under 
innevarande år. En mycket trevlig tävlingsform där man besöker varandras banor under 
säsongen. 
 
Match mot Tranås GK  
En gång per säsong spelar vi en match mot Tranås GKs oldboys/veteraner. Vi växlar mellan 
banorna och här spelas en individuell och en lagtävling. 
 
Övriga tävlingar  
De spelare med något lägre handicap kan delta i bl.a. SGFs Seniortour med tävlingar på olika 
banor i landet. För vår del gäller klasserna H55 och H65+. 
DM och SM är också tävlingar där många av våra medlemmar deltar. 
 
Inför vårmötet 18 mars 
Lars Bentelius skrivelse till styrelsen om golfklubbens  
nuvarande situation och närmaste framtid Läs mer 
Ledningsgruppens motion om golfmoped  Läs mer 
 
Ledningsgruppen 2008-02-06 
 
Information från Vårmötet 2008 
OV sektionen höll igår den 18 mars sitt vårmöte i klubbhuset. Det var ett 40-tal medlemmar som 
kom till mötet, HV spelade ju slutspelshockey också. Inbjudna gäster var klubbordföranden Jan 
Gustafsson och headgreenkeepern Carl-Axel Hernström. Ledningsgruppen representerades av 
Sven-Olof Nilsson, Rolf Willstrand, Per-Anders Falk, Jan Bäckström och Lars-Ivar Sandstedt, 
Peter Eckerbom och Björn Lindén var frånvarande. 
 
S-O Nilsson valdes till ordförande för mötet. Jan Bäckström presenterade det omfattande 
tävlingsprogrammet. P-O Persson föredrog regeländringar och driverförbudet. P-A Falk 
informerade om höstresan till Omberg. Carl-Axel Hernström tackade för förtroendet att få vårda 
och utveckla den ”pärla” som banan är.  
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Jan Gustafsson beskrev styrelsens syn på klubbens situation och det omdiskuterade 
utvecklingsprojektet. På frågor från medlemmarna visade det sig att klubben saknar skriftlig 
dokumentation om framtida arrendevillkor, vilket uppfattades som oacceptabelt. 
 
De 4 motioner som lämnats till årsmötet presenterades och kommenterades av ledningsgruppen. 
Funktionärsjobb under året: Husqvarna Open, Golfveckan, Gamla Grabbar och Smålandsserien. 
 
Tolkningen av sektionens stadgar diskuterades med anledning av att två av motionerna 
undertecknats av ”O/V-sektionens ledningsgrupp”. Mötet beslutade att tillämpa punkt 2 i 
tveksamma fall dvs ej lämna motioner i gruppens namn. Inga övriga frågor noterades. 
 
Mötet avslutades med Glad Påsk från ordföranden. 
    
Här en listning av det material som visades: 
Presentationsmaterialet till föredragningarna presentationen  
Referensmaterial för nya regler: ändringar i regelboken 2008   lista på godkända drivers 
Bilder från 2007-2008  bildserie   
Inlämnade motioner   4 motioner 
Sektionens stadgar   OV sektionens stadgar 
 
Ledningsgruppen 2008-03-19 
 
Tävlingspremiären framflyttad 
Det blir ingen premiär den 31 mars som var planerat, banan är snötäckt och avstängd 
tills vidare. Vi får hålla oss ett tag till och avvakta en vecka åt gången. Väl mött igen 
när det är dags. 
 
Tävlingskommittén 2008-03-27 
 
Tävlingsprogrammet 2008 
Pusslet med OV programmet är nu lagt och även godkänt av klubbens tävlingskommitté. Nytt för 
i år är att det blir måndagsolf. Huvudsaklig speldag för våra interna veckotävlingar är alltså 
måndagar. Vidare spelas sista tävlingen i månaden, när så är möjligt, med kanonstart. Syftet är 
att kunna avsluta tävlingen mera samlat och hålla en gemensam prisutdelning efteråt. 
 
Välkommen till en ny fullmatad säsong med OV golf. 
 
Tävlingskommittén 2008-02-13 
 
OV-funktionärer till Husqvarna Open 2008OV-sektionen bidrar med närmare 40 
personer till årets Husqvarna Open 13 - 15 juni. Det är samma upplägg som tidigare 
dvs med hantverksgrupp, forecaddies och deltagare i staben runt tävlingsledningen. 
 
Tack alla ni som ställer upp. 
Se hela listan. 
P-A & L-I 2008-05-16 
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Seriespelet har startat bra 2008  
12/5  H75 div 1 i Växjö 
Laget: L-E Carlsson, Hans Waerland, Arne Boquist, Stig Wallin 
JGK ligger tvåa efter Växjö med lika antal slag 
 
12/5  H65 div 2 N i Gränna  
Laget: Kurt Solberg, Johnny Ekberg, S-O Nilsson, Mats Eriksson,  
L-J Jonmarker, Lars Bentelius 
JGK på sjunde plats, Gränna leder 
 
15/5  H65 div 1 i Ekerum 
Laget: Peter Eckerbom, P-O Persson, Lennart Johnsson, Jan Gustavsson,  
Roland Gustafsson, Wåge Karlsson 
JGK tvåa efter Växjö, som leder med 3 slag 
 
Läs mer på resultatsidan 
 
Ledningsgruppen 2008-05-19 
 
Återgång till tisdagsgolf 
Flera medlemmar har uttryckt önskemål om att återgå till ”tisdagsgolf” igen. Huvudargument för 
”måndagsgolf” gäller inte längre då banarbeten numera styrs av vädret istället för kalenderdag. 
Vi har därför gått vidare med frågan till klubben, som inte heller har några invändningar mot en 
återgång. Ledningsgruppen har därför beslutat att återgå till ”tisdagsgolf” från och med 
juni månad. Vi har även fått mer reserverad starttid, 08.00 - 10.25,  för att klara fler deltagare i 
våra tävlingar. Kanonstartena 30 juni och 25 augusti behålls som tidigare liksom några andra 
undantag. Ett reviderat tävlingsprogram med de nya tiderna kommer att läggas ut på hemsidan 
och anslås på ov-tavlan i klubbhuset de närmaste dagarna. 
 
Väl mött till tisdagsgolf igen. 
 
Tävlingskommittén 2008-05-22 
 
Johnny tvåa vid Gamla Grabbar i Hook 2008-05-29 
GG touren fortsatte med en andra omgång i Hook. 
 
Vi var 25 deltagare den här gången, 17 i A-klassen och 8 i B-klassen. 
Våra bästa blev: Johnny Ekberg 2:a i A-klassen och Ronny Nyström 8:a i B-klassen, grattis. 
 
Laget - de 6 bästa resultaten - gav en 4:e plats. Efter 2 omgångar är vi nu på 4:e plats 16 slag 
efter ledande Götaström. 
 
Läs mer under Gamla Grabbar Sydväst på resultatsidan 
 
Tävlingskommittén 2008-05-31 
 
Seriespelet har fortsatt bra 2008-06-08--09 
8/6 H55 div 2 Norra i Gränna, 1:a omgången av 2 
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Laget: Jan Johansson, Bob Bäckstedt, Börje Bäck, Bengt Andersson 
JGK leder 18 slag före A6. 
 
9/6  H75 div 1 i Hook, 2:a omgången av 4 
Laget: Hans Waerland, L-E Carlsson, Arne Boquist, Stig Wallin 
JGK leder 20 slag före Nässjö. 
 
9/6  H65 div 2 Norra i Tranås  
Laget: Mats Eriksson, Johnny Ekberg, S-O Nilsson, Lars Bentelius,  
Olle Näslund, L-J Jonmarker  
JGK på .., Gränna leder 
 
9/6  H65 div 1 i Alvesta, 2:a omgången av 4 
Laget: Peter Eckerbom, P-O Persson, Kurt Solberg, Kjell Olsson,  
Lennart Johnsson, Wåge Karlsson 
JGK leder 8 slag före Växjö 
  
Läs mer på resultatsidan 
 
Ledningsgruppen 2008-06-12 
 
Lasse C. vann Gamla Grabbar i Värnamo 2008-06-11 
Värnamo bjöd på en fin bana med snabba greener. Vi var några färre den här gången, 12 i A-
klassen och 6 i B-klassen. Lars Cederström vann A-klassen på finfina 70. Bäst i B-klassen blev 
Tommy Johansson med 78, det räckte till en 8:e plats. 
 
Laget tog en 3:e plats. Efter 3 omgångar är vi nu på 2:a plats, 8 slag efter Värnamo som leder. 
 
Läs mer under Gamla Grabbar på resultatsidan. 
 
Tävlingskommittén 2008-06-12 
 
Inför utbytet med Tranås 2008-06-17 
Tävlingen spelas som slaggolf i två klasser. De 10 bästa resultaten oberoende av klass summeras 
till ett lagresultat.  
 
Vi är bara strax över 10 anmälda till tävlingen än så länge. Vi behöver därför vara några fler för 
att ha lite ”marginal”. Tranås uppskattar att de blir ca 30. 
 
Tranås har därför gett oss mer tid, tom lördag 14/6, för att komma in med fler anmälningar. 
Tävlingen finns nu även publicerad på golf.se som ”Utbyte Jönköping”, så det går bra att anmäla 
sig där. 
 
Tävlingskommittén 2008-06-12 
 
Fler ov-funktionärer 
Det behövs fler frivilliga funktionärer till: 
- Golfköping   onsdag 23/7, fredag 25/7 och söndag 27/7 
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- Gamla Grabbar  onsdag 6/8 
- Seriespel div 1 H65 & H75 måndag 11/8 
 
Skriv upp dig på listan i klubbhuset eller hör av dig till någon i tävlingskommittén eller 
ledningsgruppen! 
 
Tack för att du ställer upp! 
 
Tävlingskommittén 2008-06-15 
   
Halvvägs i OV-programmet 2008-06-30 
Oj vad tiden går, sista dan i juni och redan dags att vända blad i tävlingsprogrammet. 
Eftersom det också var sista tävlingen i månaden så var det kanonstart igen. Banan 
var kanon men inte vädret, så vi sköt på starten en halvtimme och då blev det bara ett 
par timmar i regn. Bäst utnyttjades det av Olle Näslund i A-klassen och Leif Pråmell 
i B-klassen med fina resultat se nedan. Prisutdelningen efteråt hölls av 
tävlingsledarna Lars Bentelius och Leopold Ekblad. Jan Bäckström påminde om 
behovet av fler funktionärer till några av våra arrangemang, se nedan under ”Fler 
OV-funktionärer”. 
 
Grattis till pristagarna: 
A-klass  B-klass 
1. Olle Näslund   66 1. Leif Pråmell    67 
2. L-G Åkerberg  70 2. Lars Bentelius 72 
3. P-O Persson     73 3. Stig Wallin      77 
 
Se även poängställningen under Måndags- o Tisdagsgolf på resultatsidan. 
 
Tävlingskommittén 2008-07-01 
 
Hans W. vann DM i  Nybro 2008-07-02 
Onsdagen den 2 juli spelades DM för H75 och H65 i Nybro. Hans Waerland vann 
H75 på 77 slag och med god marginal till de närmaste, imponerande. I H65 var JGK 
väl samlat med P-O Persson 4:a, Kjell Olsson 5:a och Roland Gustafsson 7:a. 
 
Se resultatlistan här: H75  H65 
 
Ledningsgruppen 2008-07-04 
 
OV-spelare i RM 2008-07-11--13 
RM spelades i år på banor runtom i Västra Götaland. JGK hade 3 deltagare i H55 
och 4 i H65. Konkurrensen var tuff som vanligt. Bob Bäckstedt vann H55 klart på 
220 slag, 4 före närmaste, hela sektionen gratulerar och hoppas på fortsatt framgång 
med seriespelet. 
 
H55, 86 deltagare, 54 hål, 11-13/7 i Borås: 
Bob Bäckstedt 1:a, Börje Bäck 20:e, Jan Johansson 50:e 
Se resultatlistan för mer info 



 OV Jönköping 
 Notiser 2008 21-04-30 
 
 

ov_notiser_2008 L-I Sandstedt Sida 6 av 15 

H65, 152 deltagare, 36 hål, 11-12/7 i Kind: 
Peter Eckerbom 40:e, P-O Persson 40:e, Kjell Olsson 62:a, Mats Eriksson 74:e 
Se resultatlistan för mer info 
 
Ledningsgruppen 2008-07-14 
 
OV-funktionärer till Golfköping 
Innebär att vara kombinerad golfvärd och starter vid 1:ans tee. Kansliet kör ut startlista som 
underlag för bollsammansättning och att tider hålls. Funktionärer jobbar en och en i pass om 4,5 
tim, förmiddag 08.00-12.30 och eftermiddag 12.30-17.00. 
 
Onsdag 23 juli 
Stig Wallin   fm  08.00-12.30 
Jan Bäckström  em 12.30-17.00 
 
Fredag 25 juli 
Stig Wallin   fm  08.00-12.30 
Gunnar Kitréus  em 12.30-17.00 
 
Söndag 27 juli 
Karl Sandberg  fm  08.00-12.30 
Gunnar Kitréus  em 12.30-17.00 
 
Tävlingskommittén 2008-07-18 
 
Börje Bäck vann på Drottningholm 2008-07-18--20 
I helgen spelades Swedish Seniors Open Championship på Drottningholm, 54 hål för H55 
ingående i Svenska seniortouren. Från JGK deltog Börje Bäck och P-O Persson. Börje Bäck 
vann på 220 slag, 2 före Ulf Sundberg Kungsängen GK och Per Hildebrand Vadstena GK. P-O 
Persson slutade 38:e. Sektionen bockar och gratulerar till ännu en vinst för en H55:are i öppen 
konkurrens. 
 
Se hela resultatlistan här 
 
Ledningsgruppen 2008-07-21 
 
En 62:a vid Gamla Grabbar i Jönköping 2008-08-06 
Det kom 103 grabbar, vilket är på gränsen vad man kan klara med start från två tees. Vi bjöd på 
en bana i utmärkt skick och ett perfekt golfväder. Förutsättningarna var alltså mycket bra och det 
blev också de bästa resultaten. I A-klassen var det röda siffror på platserna 1-6. Det blev dubbelt 
Isaberg i topp, Sven Gunnarsson vann A-klassen på superresultatet 62 och Rolf Pettersson B-
klassen på utmärkta 66. Våra bästa blev Göran  Windell i A-klassen och Tommy Johansson i B-
klassen på fina 67 resp. 68 slag. 
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En lycklig Sven Gunnarsson har fått sitt pris av Jan Bäckström 
En glad Rolf Pettersson beredd att ta emot sitt pris av Jan 
Fyra goa gubbar: Rune Simonson V, Johnny Ekberg J, Bengt Gustavsson I, Orvar Hjorth H 

 
Lagresultatet räknas som de 6 bästa nettoresultaten oberoende av klass. JGK tog in de 8 slag vi 
var efter Värnamo. Därmed är JGK och Värnamo i delad ledning inför nästa omgång i Isaberg 
21/8. 
 
För mer info se hela resultatlistan och sammanfattningen på resultatsidan. 
 
Tävlingskommittén 2008-08-08 
 
Seriespelet för H65 och H75, 2008-08-11 
H75 div 1 i Jönköping, 3:e omgången av 4 
Laget: L-E Carlsson, Hans Waerland, Arne Boquist, Stig Wallin 
JGK leder stort före Växjö inför sista omgången i Värnamo 
 
H65 div 1 i Jönköping, 3:e omgången av 4 
Laget: Lennart Johnsson, P-O Persson, Kjell Olsson,  
Jan Gustavsson, Peter Eckerbom, Roland Gustafsson 
JGK leder stort före Växjö inför sista omgången på A6. 
 
H65 div 2 Norra i Nässjö, 3:e omgången av 4  
Laget: J-E Rehnström, Wåge Karlsson, Mats Eriksson,  
B-G Holmgren, S-O Nilsson, Lars Bentelius   
JGK på 5:e plats, Gränna leder inför sista omgången 
 
Bästa JGK:are blev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart Johnsson vann H65 i Jönköping 
J-E Rehnström blev 2:a för H65 i Nässjö 
L-E Carlsson blev 3:a för H75 i Jönköping 
 
Läs mer under seriespel på resultatsidan.  
 
Tävlingskommittén 2008-08-13 
 
Stig W bäste JGK:are vid Gamla Grabbar i Isaberg 2008-08-21 
Tävlingen spelades på den Östra banan dvs den ”övre” slingan på andra sidan Nissan. Stort 
startfält med närmare 100 - vi var 19 - och start från två tees. Banan var som vanligt i fint skick, 
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men rejält blöt efter mycket regnande. Det var nog många som fick droppa på grund av tf vatten 
och pluggningar.   
 
Våra bästa blev Stig Wallin  i A och Lars-Erik Jansson i B. Stig med fina 73 som gav en 4:e 
plats. L-E med 77, det räckte till en 9:e plats. Se hela resultatlistan här. 
  
JGK som var i delad ledning med Värnamo inför den här sista omgången tog 2 slag och vann 
därmed lagtävlingen före Värnamo. 2 slag av 2220, det är mindre än 1 promille, tala om små 
marginaler och alla om …  Se lagresultaten här. 
 
Gamla Grabbar avslutas sen som vanligt med det sk. slutspelet, i år i Tranås. 
Kvalificerade från JGK är: Lars Cederström, Stig Wallin, Mats Eriksson, Tommy Johansson, 
Lars-Erik Carlsson, Johnny Ekberg  Se hela listan här 
 
Tävlingskommittén 2008-08-22 
 
Kanonstarten 2008-08-25 
Sista kanonstarten för året, perfekta förhållanden och nästan 40 startande. Däremot lyckas vi inte 
samla mer än några pristagare och några till, till prisutdelningen efteråt. Vi får väl ta oss en 
funderare på hur vi ska göra till nästa säsong. Kanonaden den här gången blev tre röda scorer i 
A-klassen och en i B-klassen. Vinnare blev Lars Bentelius i A och Leopold Ekblad i B, grattis 
till er och övriga pristagare.  
 
A-klass       B-klass 
1. Lars Bentelius  65  1. Leopold Ekblad     68 
2. Pål Brobäck    68  2. Lennart Börjesson  72 
3. Göte Wiklund  68  3. Lars-Erik Jansson   72 
 
Se även poängställningen under Måndags- o Tisdagsgolf på resultatsidan. 
 
Tävlingskommittén 2008-08-25 
 
Boka redan nu 
O/V SEKTIONENS HÖSTMÖTE 
Torsdag den 13 nov kl 18 
Mer info kommer senare  
 
Sista omgången av seriespelet 2008 
Seriespelet avslutades i månadsskiftet augusti-september. Först ut var H55 på lördagen 
med 18 hål singel och 9 håls foursome, Övriga 3 lagen - H65-1, H65-2 och H75 - på måndagen 
med 18 håls singelspel. Resultatet, ja vad ska man säga med 3 seriesegrar av 4 möjliga, det är väl 
det som kallas MVG nu för tiden. Hela sektionen gratulerar lagen och gläds med deltagarna åt 
det fina resultatet. 
 
H55 div 2 norra i Nässjö 30/8 
Laget: Börje Bäck, Bob Bäckstedt, Rolf Köhler, Jan Johansson, Lars Andersson 
JGK vann överlägset - med 47 slag efter 2 omgångar - före A6 GK 
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H65 div 1 på A6 i Jönköping 1/9 
Laget: P-O Persson, Peter Eckerbom, Kjell Olsson,  
Roland Gustafsson , Mats Eriksson, Lennart Johnsson  
JGK vann stort - med 47 slag efter 4 omgångar - före A6 GK. 
 
H65 div 2 norra i Eksjö 1/9 
Laget: Wåge Karlsson, J-E Rehnström, L-J Jonmarker,  
Lars Bentelius, Johnny Ekberg, S-O Nilsson  
JGK:s andralag klarade en 5:e plats, Gränna vann.2 slag före Eksjö. 
  
H75 div 1 i Värnamo 1/9 
Laget: Hans Waerland, Bernt Gustavsson, L-E Carlsson, Stig Wallin 
JGK vann stort - med 36 slag efter 4 omgångar - före Växjö. 
 
Bästa JGK:are i sista omgången blev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Börje i H55                 P-O i H65-1           Wåge i H65-2        Hasse i H75 
 
Läs mer under seriespel på resultatsidan. 
 
Tävlingskommittén 2008-09-03 
 
Aktieslaget 2008-09-07 
Aktieslaget är Aktiespararnas riksomfattande tävling med kvalspel jul-sep på 32 olika banor från 
Boden i norr till Trelleborg i söder. Kvalspelet följs av 5 regionfinaler i september och avslutas 
med finalspel på El Kantaoui i Tunisien i november. JGK var sist ut bland kvalplatserna i region 
Väst och ställde upp med funktionärsstöd från O/V till tävlingsledarna Sture Gustavsson och Jan 
Ahnberg. Kvalspelet spelades i 3 klasser med 28, 19 respektive 13 deltagare. Vädret var så 
bedrövligt regnigt stundtals, att ”greenvalsarna” på hål 15, 16 och 17 kom till användning. 
Prisutdelningen efteråt hölls av tävlingsledarna Sture Gustavsson, Jan Ahnberg och Sven-Olof 
Nilsson. Gunnar Windell, som vann A-klassen, tackade tävlingsledningen, Sven tackade JGK för 
värdskapet och ville gärna komma tillbaka nästa år.  
 
De bästa resultaten blev: 
A-klass       B-klass         C-klass 
1. Göran Windell  65  1. Anders Bondesson 70   1. Per-Anders Görebr… 61 
2. Peter Cederström 67  2. Göran Westlund  72   2. Björn Lindén    73 
3. Per Gustafsson 68  3. Lars Christiansen  73   3. Karl G Rosell    76 
4. Stefan Eriksson 69  4. Sven-Olof Nilsson 74   4. Bo Larsson     79 
5. Peter Pettersson 70  5. Bengt-Arne Bengt…74   5. Hans Dyrkell    80 
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Bilder från prisutdelningen 
 
O/V Tävlingsfunktionärer  2008-09-17 
 
Mixedtävlingen 2008-09-08 
I år var det damerna som bjöd upp till lagspel med mixade 3-bollar i spelformen poängbogey. 
Tävlingsresultatet räknades som poängsumman av 2 resultat per hål. Då det blev en 2-boll över, 
så kompletterades den med resultatet från en inlottad spelare. Prisutdelningen efteråt hölls av 
tävlingsledarna Kerstin Bellfjord, Gerd Algkvist och Mona Nilsson. Lars Bentelius, i det 
vinnande laget, tackade damkommittén för samarbetet och en väl genomförd tävling samt 
passade på att redan nu bjuda in till nästa år då o/v arrangerar. 
 
Pristagare blev: 
1. Mona Nilsson, Lars Bentelius, Åke Weist       85 
2. Alice Sundkvist, L-I Sandstedt, Anita Eriksson (inlottad) 76 
3. Manto Andrén, L-E Carlsson, Ingemar Eriksson    74 
4. Eva Stenman, Pål Brobäck, Zigurds Pupols      69 
5. Barbro Pupols, Gunnel Persson, Birger Johansson    67 
 
Bilder från prisutdelningen och vattnet vid 15:e 
  
Tävlingskommittén 2008-09-16 
 
Höstresan till Omberg 2008-09-09--10 
Årets höstresa till Omberg GK samlade 25 deltagare. Programmet var som vanligt 
fullmatat med lunch vid ankomsten, 1:a rondan av 36-håls tävlingen, middag på 
kvällen, 2:a rondan av tävlingen på morgonen dag 2, lunch efter tävlingen och 
prisutdelning i bussen under hemresan. Omberg GK är en imponerande anläggning 
ute på Östgötaslätten, de som lumpat på gamla LV2 kunde väl fortfarande känna 
igen en del. Vi hade tur och klarade oss från regn båda dagarna, men banan var 
fortfarande blöt men med mycket snabba greener. Tävlingen över två dagar spelas 
som, pb 1:a dagen och slaggolf 2:a dagen, poängen minskat med nettoresultatet från 
slaggolfen ger tävlingsresultatet. 
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Vinnare av ”den vandrande hösttallriken” blev:  Johnny Ekberg     
 
Övriga pristagare: 
A-klass           B-klass 
1. Johnny Ekberg   -40   1. Roland Carlsson  -47 
2. Bo-Göran Holmgren -48   2.  Björn Lindén   -50 
3. Lars-Erik Carlsson  -49   3. Lars-Erik Jansson -52 
4. Roland Gustafsson  -49   4. Jan Bäckström  -54 
5. Lennart Johnsson   -51   5. Gunnar Kitréus  -57 
6. Lars Christiansen   -51   6. Uno Ryttegård  -59 
7. Lars-Jan Jonmarker  -54   7. Ronny Nyström  -59 
8. Sven-Olof Nilsson  -57   8. Tommy Johansson -63 
 
Resultatlistan     Bilder 
 
2008-09-12 
Tävlingsledninngen 
 
Snart drar curlingen igång igen 
Tiden går fort och golfsäsongen är snart slut. Då har curlingen blivit ett ”off-season” 
alternativ för många och det finns plats för flera. Det är som tidigare tisdag/torsdag 
fm kl 9 som gäller, sen som alltid får man räkna med några undantag från regeln. 
 
Mer info kommer senare på curlingsidan. 
 
Alla välkomna. 
 
Uno med stab 2008-09-14 
 
Matchtävlingen avgjord, P-O vann över Stig 
Vi får väl kalla det favoritseger, när H65-landslagsspelaren P-O Persson vann finalen i 
matchtävlingen mot Stig Wallin med 3/2. P-O som var nyss hemkommen från Irland med 
seniorlandslaget var mycket nöjd med sitt spel. 
- P-O gjorde 5 birdies och hade 24 puttar på de 16 hålen 
- Ja det är inte lätt att stå emot då, även om man har slag på 10 hål. 
 
Grattis P-O och väl kämpat Stig. 
 
Se spelschemat på resultatsidan eller klicka här 
 
Tävlingsledningen 2008-09-24 
 
 
Minigolf  2008/2009 
Minigolfen startar samtidigt med curlingen dvs tisdag den 21 oktober. 
För mer info se minigolfsidan eller klicka här. 
 
Johnny Thor 2008-10-01 
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Tisdagsgolf  i oktober 
Tisdag 30/9 var sista tävlingen på det officiella tävlingsprogrammet. Men vi har fortfarande 3 
tisdagar i oktober reserverade för OV-golf.  
 
Så här spelar vi, förutsatt att vädret inte hindrar oss: 
7   oktober  slaggolf i A-klassen och poängbogey i B-klassen 
14 oktober  greensome, en klass med lottade par 
21 oktober  fritt spel, ingen tävling (kolliderar med både curling och minigolf) 
 
Tävlingsledningen 2008-09-30 
 
Bridgen börjar sista veckan i oktober 
Jag behöver underlag för att välja speldag måndag alternativt torsdag. Vi spelar på 
eftermiddagarna mellan 15 och 18.30. Hör av er till mig på telefon 12 39 24 eller mail 
u.ryttegard@swipnet.se senast 16 oktober. 
 
Gamla och nya spelare, alla välkomna. 
 
Uno 2008-10-01 
 
Psst .. från golftinget på Bosön 2008-10-04--05 
Golf.se:s artiklar om organisationsutredningens förslag: 
- Bakläxa om greenfee 
- Distrikten bort i förslag 
- Rätt till greenfee kan begränsas 
 
Ledningsgruppen 2008-10-07 
 
PS. Tisdag 21 oktober 
De som önskar kan anmäla sig för spel på tisdag 21 oktober. Anmälan görs på vanligt sätt. 
Om det finns tillräckligt intresse och vädret är med oss, så blir det kanske underlag för ”en liten 
tävling”. Ansvarig: S-O Nilsson tillsammans med kansliet. Samling senast 08.45. 
 
Tävlingskommittén 2008-10-17 
 
Höst och vinteraktiviteterna har startat 
Nu har både curlingen och minigolfen kommit igång och till bridgen måste det bli fler spelare för 
att kunna börja. Om du inte har hunnit ”ställa om” än så är det bara att ”hänga på” när det passar. 
 
Läs mer på respektive sidor eller klicka på  
curlingen, minigolfen och bridgen. 
 
Ledningsgruppen 2008-10-22 
 
Om O/V säsongen 2008 
L-G Åkerberg betraktar och reflekterar här 
 
L-I 2008-10-26 
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O/V spelare högt på förbundets rankningslistor 2008 
Att det finns många duktiga Oldboys/Veteraner i klubben vet de flesta redan. Om inte så blir 
man väl medveten om det när man deltar i tävlingarna. H55-laget tillhör säkerligen  Sverigeeliten 
när man har tillgång till alla, inte ens H65-landslagsspelaren P-O Person har en säker plats där. 
 
På förbundets rankningssidor kan man se: 
- SGF H50+     2. Bob Bäckstedt  5. P-O Persson  
- SGF Småland H50+  1. Bob Bäckstedt  2. P-O Persson  6. Börje Bäck 
- SGF Senior Tour H55  6. Bob Bäckstedt 
- SGF Senior Tour H65+ 4. P-O Persson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi gläds med era framgångar.  
 
Ledningsgruppen 2008-10-28 
 
Ett inlägg i debatten om golfens utveckling i Sverige 
Det kom ett mail till vårt kansli från Jan Petersson Torshälla GK häromdagen och som säkerligen 
har fått stor spridning i golfsverige. Det handlar alltså om golfens utveckling i Sverige och 
frågan om brevlådeklubbar och förmånsmedlemmar i synnerhet som Jan Petersson skrivit. 
 
Läs mailet och inlägget! 
 
Ledningsgruppen 2008-10-31 
 
Årsmötet 2008 
O/V-sektionen höll sitt årsmöte i klubbhuset torsdag den 13 november. Det kom drygt 50 
medlemmar till mötet, vilket var så pass många att Jens fick ta en extra sväng med mackorna i 
pausen. Mötet varade i ca 2 timmar och föredragningslistan - över 20 punkter - innehöll inga 
kontroversiella frågor för sektionen. 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionärer och ledamöter omvaldes till alla platser utom  
klubbmästaren, som avsagt sig omval. Avgående klubbmästaren  
Per-Anders Falk tackade för sig och gav tillträdande Gunnar Kitréus  
rådet att börja planera för höstresan redan nu.  
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Ordförande Sven-Olof Nilsson tackade P-A med en vinflaska, som blivit tradition 
 inom ledningsgruppen. 
 
Peter Eckerbom och Jan Bäckström sammanfattade tävlingssäsongen  
och gladdes åt det höga deltagarantalet i årets tävlingar. Kanonstarterna,  
matchspelet, klubbutbytet och tävlingsformerna pejlades och man  
enades om att tävlingskommittén återkommer med förslag till vårmötet. 
 
Lars-Jan Jonmarker gick igenom aktuella punkter från banrådet.  
Styrelsens förslag till ombyggnad av drivingrangen presenterades.  
Car-Axel Hernström poängterade vikten av ett kontinuerligt arbete med  
banan ”den är ett levande material”. C-A berättade också om sina minnen  
som ”bunkerkrattare” åt Jack Nicklaus, Tony Jacklin, Gary Player,  
Lee Trevino, Nick Faldo etc., vilket var mycket uppskattat. 
 
Stig Wallin informerade om sponsorupplägget för 2009 och bad om hjälp  
med kontakter med nya presumtiva sponsorer. 
 
Lars Bentelius som engagerat sig i frågan om brevlådeklubbarna beskrev nuläget med flera 
exempel och de konsekvenser som det medför för andra klubbar. Mötet verkade helt enigt om att 
det är en orimlig situation som råder och att SGF bär huvudansvaret för det. 
 
Jan Stillman, ett känt ansikte för de flesta OV medlemmar, avtackades  
med en presentcheck efter ett mycket uppskattat arbete. 
 
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Fler bilder från mötet  Presentationsmaterialet   Bildserie från året 
Föredragningslistan    Verksamhetsberättelsen  Ombyggnad av drivingrangen 
  
Ledningsgruppen 2008-11-19 
 
O/V:s jultallrik 
Årets jultallrik serveras i curlingklubbens cafeteria tisdag den 16 december ca 11.30. 
Anmälan, senast torsdag 11 december, till någon av ledarna för curlingen eller minigolfen. 
 
Alla välkomna! 
 
Ledningsgruppen 2008-11-27 
 
Seniortouren till Kettilstorp 2009 
Det är nu klart att SGF Senior Tour kommer till Kettilstorp vid två tillfällen 2009. JGK har fått i 
uppdrag att arrangera inte bara H65, som går i augusti, utan även H55, som spelas redan i maj. 
O/V-sektionen kommer att engageras i båda tävlingarna. För att klara det behöver vi sätta upp en 
tävlingsstab och ta hjälp av flera medlemmar som funktionärer. 
 
Ledningsgruppen 2008-12-08 
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Både vår- och höstresa 2009 
Vi har redan nu fått tillräckligt underlag för att planera för både en vår- och höstresa nästa år. 
Vårresan blir en dagsresa med buss till Arild GK i april/maj för en gubbmatch mot ”Car-Axel & 
co”. Höstresan är planerad till Grönhögen GK i september och med samma upplägg som 
tidigare. 
 
Ledningsgruppen 2008-12-16 
 
O/V:s jultallrik 2008 
Jaha då har vi även avverkat årets jultallrik., vi blev ca 35 den här gången. Programpunkterna i 
ordning: uppvärmning med glögg, lottning mha numrerade muggar, gruppfoto, curling, 
jultallriken, vårresan och tack till er som fixade det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lite fler och större bilder 
 
2008-12-17 
Ledningsgruppen 2008-12-dd 
 
JP om seniortouren,  2008-12-18 
Se JP:s artikel om seniortouren. 
Klicka på klippet eller här 
 
Ledningsgruppen 2008-12-21 
 
 


