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O/V:s jultallrik 
Oj vad det går, jultallriken avklarad, strax jul och sen nytt år igen. Vi blev 36 i curlingklubbens 
cafeteria i år, torsdag 17/12. Programmet: glögg med skorpor, curling, jultallrik och med 
trubadur till kaffet. Tack klubbmästaren och ni andra som hjälpte till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbmästaren         Revisorn          Trubaduren   
 
Fler bilder 
 
Ledningsgruppen 2009-12-21   
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Årsmötet 2009 
O/V-sektionen höll sitt årsmöte i klubbhuset torsdag den 19 november. Det kom drygt 50 
medlemmar till mötet, vilket var ungefär lika många som förra året. Ordförande S-O Nilsson 
valdes att leda mötet, som varade i ca 2 timmar och föredragningslistan innehöll inga 
kontroversiella frågor för sektionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I ledningsgruppen blev det byte på ordförande- och sekreterarposten. Sven-Olof Nilsson lämnade 
över klubban till Jan Wass och Olle Näslund efterträdde Rolf Willstrand som sekreterare/vice 
ordf. Till tävlingskommittén omvaldes Peter Eckerbom och Lars-Ivar Sandstedt. Valberedningen 
omvaldes för ytterligare ett år. Arbetsgruppen med resurser för hantverk, hemsida och regler 
presenterades utan ändring.O/V-sektionen 
  
Tävlingskommittén sammanfattade den digra tävlingssäsongen. Statistiken visar att vi har ett 
populärt program med högt deltagarantal. Det uppdrogs även åt tävlingskommittén att komma 
tillbaka med förslag till vårmötet hur 10 hålsspel i en C-klass och en förlängd tävlingssäsong 
skulle kunna införas. S-O Nilsson fick ta emot ”Allan klubba” för sin vinst i säsongstävlingen, 
det var endast handicapen som skilde mot Roland Carlsson i B-klassen. Jan Wass fick sitt pris 
för vinsten i matchtävlingen. Övriga pristagare i matchtävlingen var B-G Holmgren (final på 
vinnarsidan), Uno Ryttegård (vinnare på losersidan) och Leif Gustavsson (final på losersidan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbmästaren Gunnar Kitréus presenterade utfallet av vårresan till S:t Arilds GK, 
klubbmatchen hemma mot Tranås GK, höstresan till Grönhögen GK och returmötet hemma mot 
S:t Arilds GK. Resultaten visar som väntat att hemmabana väger tungt, när de 10 bästa 
nettoscorerna räknas samman i klubbmatcherna. Gunnar lovordade medlemmarna för att ”det 
gått så lätt” att få funktionärer till båda seniortourtävlingarna för H55 och H65. Till 
klubbmatcherna mot S:t Arild har vi nu också ett vandringspris ”C-A Pokalen” att spela om. 
 
Klubbens avgående pro Peter Grimfjord talade fritt under rubriken ”att övervintra”. Ordföranden 
tackade å sektionens vägnar Peter för föredragningen, samarbetet med O/V och önskade lycka 
till med nya i jobbet i Hook. 
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Klubbens ordförande Jan Hedenborn visade en ”strippad” version av sin presentation till 
klubbens årsmöte nästa vecka. Se Jans presentation här. 
 
Banrådets Lars-Jan Jonmarker talade om ”greensjukdomar” som vi har problem med, vad vi som 
medlemmar kan göra för att hjälpa till på banan samt om ”varför har vi stängt greenerna”. Den 
sista punkten föranledde en kort diskussion i frågan, speciellt med tanke på att flera närliggande 
klubbar inte stängt sina greener än. 
 
Mötet avslutades med att S-O Nilsson och Rolf Willstrand avtackades av Björn Lindén med 
sedvanlig ”påse” för sina insatser i ledningsgruppen. 
 
Presentationen  Verksamhetsberättelsen JHs presentation   Protokollet     Bilderna från mötet 
 
Ledningsgruppen 2009-11-25 
 
Minigolfen – ett gäng goa gubbar 
Minigolfarna är ett gäng ”goa gubbar”  
som samlas och spelar på tisdagarna. 
De brukar vara mellan 10 och 15 varje 
gång, så det finns plats för flera. Mer om 
minigolfen finns på aktivitetssidan och 
resultaten är samlade på resultatsidan.  
 
Tävlingsledningen  2009-11-03 
 
 
Sent avslut på matchtävlingen 
Då så är matchtävlingen avslutad även på losersidan och därmed hela tävlingsprogrammet för 
säsongen. Det är sedan länge klart att Jan Wass vunnit vinnarsidan efter starkt spel i finalen mot 
Bo-Göran Holmgren. Losersidan avslutades först i veckan med finalen mellan Uno Ryttegård 
och Leif Gustavsson. Uno vann till slut efter en omväxlande match.Sent avslut på  
 
 
 
Klicka på bilderna för 
att se hela spelschemat  
 
Tävlingskommittén 
2009-10-25 
 
 
 
 
 
Golfsäsongen går mot sitt slut – curling och minigolf tar vid 
Ja tänk vad tiden går fort och i synnerhet när man har roligt. Av det digra tävlingsprogrammet 
återstår enbart ”oktobertävlingarna” och några försenade matcher på losersidan i matchtävlingen.   
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Det blir stora siffror om man summerar antal deltagare och rundor under säsongen, se antal 
spelare i våra tisdagstävlingar och Gamla Grabbar. Så nu i skarven med vintersäsongen är det 
dags att börja tänka på curlingen och minigolfen. Uno har redan bokat tider i curlinghallen, se 
schemat och Johnny har planerat för minigolfen.  
 
Så här har det gått: 
 
Vår ”La liga”  A-klassen  B-klassen 
Matchtävlingen Vinnarsidan Losersidan 
Gamla Grabbar Slutställning 
Seriespelet   Se nedan 
 
Tävlingskommittén 2009-10-06 
 
Årsmötet är planerat till tisdag den 19 november 
Mer info kommer senare 
 
Callaway Hyper X Driver 
Nästan ny köpt i juli 2009. 
Skaft: Flex R2    Loft: 11 grader 
Pris:  950 kr 
Ronny Nyström  036 – 13 86 94 eller 070 593 86 94 
 
 
Klubbmatchen mot S:t Arild – C-A Pokalen kvar hos JGK 
JGK fick revansch på St Arild GK vid returmötet på hemmabanan i Jönköping. I våras när S:t 
Arild hade hemmabana så dominerade de stort och nu var det JGK:s tur att göra detsamma. Så 
den nyuppsatta ”C-A Pokalen” (läs Car-Axels pokal uppsatt av JGK O/V) får JGK behålla 
åtminstone fram till nästa gång, som är planerat till våren 2010 hos S:t Arild GK. Det blev 51 
deltagare – 15 från S:tArild GK och 36 från JGK – den här gången. Hemmabana i kombination 
med betydligt fler deltagare är naturligtvis främsta förklaringen till resultatet. Tävlingen 
avslutades trivsamt med gemensam lunch och prisutdelning. Bertil Westerdahl från S:t Arilds 
GK tackade JGK för arrangemanget och bjöd redan nu in till nästa års tävling i Skåne.   
 
 
 
 
 
 
  

   704                  764 
Sven-Olof Nilsson  65             Steinar Hagfoss   69   
Lennart Gabrielsson 68             Bertil Blomquist   74   
Tommy Johansson  69             Bertil Westerdahl  74   
Per-Olof Persson  71             Bert Olsson    75   
Jan-Eric Rehnström 71             Claes Hansson   75   
Stig Wallin    71             Göran Lengqvist  77   
Bo-Göran Holmgren 72             Ingvar Linderoth  77   
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Ingemar Eriksson  72             Anders Ihrsén   78  
Leopold Ekblad   72             Bertil Nordström  82  
Peter Eckerbom   73             Reine Saar     83  
 
Hela resultatlistan     Bilder från prisutdelningen 
 
Tävlingskommittén 2009-09-25 
 
Höstresan till Grönhögen – Lennart Johnsson tog inteckningen i vandringspriset 
Höstresan i år gick till Grönhögen Golf Links på Öland onsdag-torsdag 16-17/9. Vi var 27 
spelare den här gången. Vädret var bästa tänkbara höstväder och banan i gott skick, däremot var 
vi nog flera som ifrågasatte att den rankats som 8:e i Sverige. Programmet var som tidigare dvs 
med 36-håls spel om inteckning i hösttallriken med middag emellan på kvällen och prisutdelning 
efter avslutad tävling. Tävlingen spelas som poängbogey första dagen och slaggolf  andra dagen, 
poängen minskat med nettoresultatet från slaggolfen ger tävlingsresultatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinnare av ”den vandrande hösttallriken”: Lennart Johnsson     
 
A-klass           B-klass 
1. Lennart Johnsson   -50   1. Björn Lindén   -53 
2. Ulf Ahlström    -51   2.  Bernt Gustavsson  -55 
3. Jan-Eric Rehnström  -52   3. Lars-Erik Jansson -56 
4. Per-Olof Persson   -53   4. Ronny Nyström  -56 
5. Sven-Olof Nilsson  -53   5. Jan Bäckström  -56 
6. Ulf Näslund    -54   6. Tommy Johansson -57 
 
Resultatlistan     Bilder 
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Tävlingsledninngen 2009-09-18 
 
Herrarna bjöd upp 2009 
Mixedtävlingen ”Herrarna bjuder upp” samlade hela 51 spelare ganska jämnt fördelade mellan 
damer och herrar. Tävlingen spelades med 3 spelare/lag och därmed 17 lag. Bästa tänkbara 
höstväder och bana, dessutom bjöd O/V på fika vid 10:an. Efteråt var det gemensam 
prisutdelning, som sköttes av tävlingsledarna Lars-Jan Jonmarker och Roland Carlsson. Gerd 
Algkvist tackade O/V för tävlingen och lovade bjuda tillbaka nästa år, då stafettpinnen går över 
till damerna igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 2:a Anna-Greta Ehrner  1:a Aino Ahlström   3:a Alice Sundqvist  Det är  my rosa .. 
  Lars-Erik Carlsson   S-O Nilsson     L-J Jonmarker 
  Gunilla Bentelius    Britt Hultqvist    Vivi-Anne Carlsson 
 
Tävlingsledningen 2009-09-10 
 
Aktieslaget 2009-09-06 
Aktieslaget är Aktiespararnas riksomfattande tävling som i år spelades för 14:e gången. 
Tävlingen spelas först med ett kvalspel på i år 34 olika banor i Sverige, sedan regionfinaler och 
slutligen om ett golfpaket med finalspel i Turkiet våren 2010. JGK och O/V sektionen 
tillsammans med Aktiespararnas Jan Ahnberg och Peter Bekne arrangerade kvaltävlingen 
söndagen den 6 september, det var kanonstart med 74 spelare i 3 klasser. Spelarna bjöds på 
startkit, fint spelväder, bra bana och ett stort prisbord. Klassegrare blev JGK:s Tomas Lundqvist, 
Alvesta GK:s Daniel Sentker och JGK:s Helena Cederström i respektive klass, se nedan. Jan 
Ahnberg tackade JGK för värdskapet och ville gärna komma tillbaka nästa år. 
 
A-klass        B-klass        C-klass 
1. Tomas Lundqvist  68  Daniel Sentker   64  Helena Cederström 72  
2. Peter Nyström   70  Anita Eriksson   66  Anders Jarlvi   73 
3. Magnus Frödén  70  Christoph Siebmanns 69  Dan Haldebrant  74 
4. Magnus Lantz   72  Stefan Carlsson   70  Peter Sundberg  74 
5. Gisela Persson  72  Marianne Persson  70  Håkan Sundblad  74 
6. Anders Söderlund 73  Karl-Axel Rydberg  71  Anngreth Rydberg 75 
 
Bästa dam: Anita Eriksson Närmast hål: …   BAT-priset:  Tommy Johansson 
 
Se hela resultatlistan via Aktiespararnas sida.      Bilder från tävlingen 
 
Tävlingsledningen 2009-09-10 
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Seriespelet avslutat – ömsom vin och vatten 
Sista omgången av årets seriespel är nu spelad och resultaten blev minst sagt blandade. Det 
tråkiga först, H55 som ledde serien efter första omgången kom inte till spel med något lag och 
fick alltså lämna wo, därmed åker man ur serien, frustrerande. I H65 div 1 hade PO oturen att 
tvingas diskvalificera sig på grund av en otillåten droppning i ett sidovattenhinder och därmed 
stryka sin 74:a och ersätta den med en 88:a. Placeringsmässigt betyder det inte så mycket då JGK 
klarade 3:e platsen och inte kunde nått Växjö GK ändå. Så till det roliga, i H65 div 2 spelade 
andralaget till sig en fin 2:a plats efter att ha spelat lika med Tranås GK på Skinnarebo G&CC.  
I H75 div 1 tog JGK återigen  hem serien efter att ha passerat Tranås GK i sista omgången på 
deras hemmabana, det är starkt. 
 
H65 div 1 i Jönköping 31/8 
Laget: Bengt Andersson, Kjell Olsson, Bo Bergdahl,  

Kurt Solberg, Peter Eckerbom, PO Persson 
Växjö GK klar 1:a, A 6 GK 2:a och JGK 3:a 

 
H65 div 2 i Skinnarebo 31/8 
Laget: Olle Näslund, Mats Eriksson, S-O Nilsson, 

Johnny Ekberg, J-E Rehnström, Lennart Johnsson 
Tranås GK 1:a, JGK 2:a 16 slag efter  

 
H75 div 1 i Tranås 31/8 
Laget: Stig Wallin, Hans Waerland, Lars-Erik Carlsson, Bernt Gustavsson 
   JGK 1:a, 2 slag före Tranås GK 
 
Se mer under seriespelet på resultatsidan 
 
Tävlingskommittén 2009-09-04 

 
Våra klubbmästare 2009 – GRATTIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   O/V        H55        H65      H75 
 
 
Gamla Grabbar i Isaberg – hemmaspelarna i topp 
Gruppspelet av Gamla Grabbar avslutades som det brukar  
med tävlingen på Isaberg. Nu återstår enbart slutspelet i  
Gränna den 15/9, se kvallistan. Tävlingen spelades på den  
Västra Banan med bästa tänkbara förutsättningar. Det var  
hemmaspelare i topp i båda klasserna, Stig Leijon i A-klassen  
med 69 och Per-Gunnar Risberg i B-klassen med 67. Bästa  
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JGK:are blev Olle Näslund 3:a i A med 72, Gunnar Kitréus  
7:a i B med 73 och Johnny Ekberg 9:a i A med 74, se hela  
resultatlistan på golf.se. Lagtävlingen är därmed också avgjord 
och JGK har vunnit, 3 ”små” slag före Isaberg, se sammanfattningen. 
 
Tävlingskommittén 2009-08-26 
 
SGF Senior Tour H65 – Leif Isaksson vann på 148 
Det blev Leif Isaksson Arvika GK som vann på 148 slag,  
2 före Jan Lundin Hulta GK.Leif spelade de 36 hålen helt 
jämnt dvs 2 raka 74 ronder, imponerande. Trea blev Lars  
Friberg Skövde GK med 152. Av hemmaspelarna lyckades 
Per-Olof Persson bäst på en 8:e plats och Kjell Olsson på  
10:e, båda med 156. Se hela resultatlistan på golf.se. 
Tävlingen flöt väl båda dagarna och utan komplikationer  
för domaren Larsove Jancke, som betonade betydelsen av  
banans fina kondition.  
 
Blandade bilder från de båda dagarna. 
 
Tack alla ov-funktionärer för att ni ställt upp igen. 
 
Tävlingsledningen  2009-08-23 
 
Gamla Grabbar i Jönköping – Värnamo och Jönköping i topp 
Det var ”fullt hus” med 116 grabbar till start, 62 i A-klassen och 54 i B-klassen. Bra spelväder 
och en bana som fått lovord av alla under säsongen. Med andra ord bra förutsättningar och det 
visade också resultaten. I A-klassen var det röda scorer på platserna 1-8. Allra bäst Värnamos 
Stig Johansson med 65. B-klassen vann Uno Ryttegård JGK på fina 67. 
 
Pristagare i A-klassen:               Pristagare i B-klassen: 
Stig Johansson   65               Uno Ryttegård  67 
Kurt Solberg   66               Hans Kärnhall   68 
Rolf Nordlund   67               Leif Almqvist   68 
Olle Näslund   67               Lennart Lindblom 70 
Mats Eriksson   67               Lars-Erik Jansson 70 
Uno Nilsson   67               Lars H. Danielsson 71 
Johnny Ekberg  68               Leif Lindqvist   71 
Hans Lindberg  69 
 
Lagtävlingen vann JGK klart, 20 slag före Värnamo. Därmed leder JGK nu lagtävlingen med 27 
slag före Isaberg inför sista omgången, som spelas i Isaberg den 25/8. 
 
För mer info se hela resultatlistan och sammanfattningen på resultatsidan. 
Bilder från prisutdelningen. 
 
Tävlingskommittén 2009-08-13 
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Tredje omgången av seriespelet för H65 och H75 
Näst sista omgången av årets seriespel gav följande resultat: 
 
H65 div 1 i Växjö 10/8 
Laget: Kjell Olsson, PO Persson, Bengt Andersson, Jan Gustavsson,  

Bo Bergdahl, Roland Gustafsson 
JGK ligger 4:a, 46 slag efter Växjö GK som leder 

 
H65 div 2 i Wiredaholm 10/8 
Laget: Jan-Eric Rehnström, Olle Näslund, Kurt Solberg, Lennart Johnsson,  

Mats Eriksson, SO Nilsson 
JGK ligger 2:a, 16 slag efter Tranås GK som leder      J-E Rehnström 1:a  

 
H75 div 1 i Nässjö 10/8 
Laget: Hans Waerland, Bernt Gustavsson, Lars-Erik Carlsson, Roland Carlsson 
   JGK ligger 3:a, 7 slag efter Eksjö GK som leder 
 
Se mer under seriespelet på resultatsidan 
 
Tävlingskommittén 2009-08-11 
 
Johnny Gunnarsson sköt 30 på korthålsbanan 
Morgongolfarna ”Wednesday Morning Golfers” lade sin  
veckotävling på korthålsbanan häromdagen. Det var då Johnny  
Gunnarsson slog till med sin 30 runda över de 12 hålen. Det får  
väl vara inofficiellt banrekord tills vidare, vi gratulerar naturligtvis. 
 
Wednesday Morning Golfers  2009-08-11 
 
 
BANHJÄLP på fredag 7/8 
Banrådet har bett om hjälp att snygga till banan, det gäller att åka/gå runt  
och fylla i uppslagen torv. Det tar några timmar varefter vi bjuds på lunch.  
 
Vi träffas vid ladan nu på fredag den 7/8 kl 09.00 
 
Banrådet 2009-08-05 
 
Returmöte mot St Arild i september 
Det är nu klart att vi ska spela returmötet mot St Arilds gubbar  
tisdagen den 22 september. Som uppskattning på Carl-Axels insatser  
för JGK ska vi sätta upp en ”Carl-Axels pokal” att spela klubbmatchen 
om. Det kan innebära att vi får justera tävlingsprogrammet något i upp- 
lägg och tävlingsform. Mer info kommer senare. 
 
Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp. 
 
Ledningsgruppen 2009-08-03 
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Ni har väl inte glömt anmälan till Grönhögen 16-17 sep 
Än är det som väl är inte höst, men ändå dags att anmäla sig så vi kan planera i tid. Se anslag 
med mer information om resan. 
 
Välkommen med anmälan. 
 
Klubbmästaren uppdaterat 2009-07-22 
 
Dubbla tvåor vid DM  – Kjell Olsson i H65 och Hans Waerland i H75 
Det blev två andraplatser för JGKvid DM på Alvesta GK den 1 juli .  
Klasserna H65 och H75 spelas som slagtävling över 18 hål utan handicap.  
Dessutom blev H75-laget tvåa i lagtävlingen efter Kalmar GK, som var 6 slag före.  
Se resultatlistorna för H65 respektive H75. 
 
Grattis Kjell och Hasse till bra placeringar. 
 
Ledningsgruppen 2009-07-27 
 
Ping Trä-5 
Ping Trä-5 G10 säljes för endast 800 :- (nypris 1995 :-).  
Klubban är som ny och försedd med seniorskaft. 
 
Ring 070 815 04 47, 070 815 04 48  Börje Bäck 
  
 
Lyckad kanonstart – PO och Janne B i topp 
Tisdagsgolfen 23 juni med kanonstart från hål 1, 4 och 7 och gemensam lunch med prisutdelning 
efteråt samlade hela 46 deltagare. Sorlet under lunchen är som ”ljuv musik” för ledningsgruppen 
när man får anstränga sig för att få uppmärksamhet till prisutdelningen. PO Perssson som vann 
A-klassen tackade tävlingsledningen för upplägget med samling efteråt. Nästa gång är den 15 
september. 
 
Bästa resultaten den här gången: 
A-klass              B-klass 
1. PO Persson  68 slag         1. Jan Bäckström    36 poäng 
2. Pål Brobäck 68          2. Karl-Erik Johansson  35 
3. L-I Sandstedt 69          3. Lars Christiansen   34 
4. Göte Wiklund 70          4. Stig Wallin     32 
5. Kurt Solberg 71          5. Gunnar Sandberg   32 
6. Mats Eriksson 71          6. Kjell Fransson    31 
 
Ledningsgruppen 2009-06-24 
 
Banan rankad #10 av Aftonbladet  (ej införd pga gammal artikel) 
Nu är det inte bara vi själva som tycker att vi har en fin bana och särskit i år. Det är alltid mycket 
bättre när man slipper säga det själv och andra får det göra det istället. Aftonbladet har  
 
Lägesrapport om seriespelet - H55 och H75 i topp 
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Nu har alla 4 serielagen kommit igång med seriespelet. H55 med första omgången och övriga 3 
med den andra. Se mer på resultatsidan.  
 
H55 i Isaberg 31/5 
Laget: Christer Arrhov, Börje Bäck, Jan Johansson, Bo Nero 
JGK leder 5 slag före Hook 
 
H75 i Värnamo 8/6 
Laget: Hans Waerland, Lars-Erik Carlsson, Stig Wallin,  
Bernt Gustavsson. JGK leder 14 slag före Växjö. 
 
H65_2 i Eksjö 8/6 
Laget: Jan-Erik Rehnström, Kurt Solberg, Mats Eriksson, Olle Näslund, Johnny Ekberg,  
S-O Nilsson. JGK  på en 4:e plats, 14 slag efter Tranås som leder. 
 
H65_1 i Isaberg  8/6 
Laget: Kjell Olsson, PO Persson, Jan Gustavsson, Bo Bergdahl, Peter Eckerbom, Roland 
Gustafsson. JGK på en 4:e plats, 35 slag efter Växjö som leder. 
 
Tävlingskommittén 2009-06-10 
 
Klubbmatchen mot Tranås 
Tisdagstävlingen 2 juni spelades även som den årliga klubbmatchen mot Tranås GK. Vi var 71 
deltagare, därav 29 från Tranås GK. Tävlingsledaren Jan Bäckström hade en fullmatad dag först 
starter i 3 timmar från klockan 9, sen ut och tävla i sista bollen efter 12 och när han kom in efter 
17 så var det dags att hålla prisutdelning. Banan som är i härligt skick inspirerade säkert till de 
fina resultaten. Individuellt var TGKs Kjell Fransson allra bäst i A med 65 och JGKs S-O 
Nilsson i B med 66, stort grattis bägge. Hemmabana vägde som det brukar tungt i lagtävlingen, 
så JGK vann matchen, se nedan och hela resultatlistan på golf.se. TGKs Stig Emmertz tackade 
JGK för tävlingen och bjöd redan nu in till nästa år i Tranås. 
 
 
 
 
 
 
  

   690                   720 
Jan Gustavsson   66  A2         Kjell Fransson   65  A1 
Sven-Olof Nilsson  66  B1          Ulf Atterklint    69  A4 
Lars Cederström  67  A3         Bernt Westberg   71  B3 
Bernt Gustavsson  69  B2          Christer Tell    72   
Bo Mattson    69  A5         Göran Lindberg   73 
Bo-Göran Holmgren 69            Stig Emmertz   73 
Roland Gustafsson  70            Arne Lingmerth   73 
Lars-Erik Carlsson 71            Lars-Erik Karlsson 74 
Lars-Jan Jonmarker 71            Håkan Westman  75 
Jan-Erik Rehnström 72            Torsten Lingmerth  75 
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Dessutom pris till: 
Björn Lindén    72  B4 
Gunnar Sandberg   73  B5 
 
Tävlingskommittén 2009-06-02 
 
Gamla Grabbar i Hook - Kurt Solberg 1:a och Jan Bäckström 3:a 
Tävlingen spelades på skogsbanan som är tuffare än parkbanan. Banan i mycket fint skick och 
med riktigt snabba greener. Vi var 23 av de 116 den här gången. Läs mer på resultatsidan.  
 
JGK-resultatet 457 av : 
Kurt Solberg  73  1:a i A 
Jan Bäckström 73  3:a i B 
Johnny Ekberg 74  5:a i A 
B-G Holmgren 77  11:a i A 
Björn Lindén  80  14:e i B 
S-O Nilsson    80  23:a i A 
                                 Kurt                  Janne                  Johnny 
Tävlingskommittén 2009-05-28 
 
Höstresan till Grönhögen 16-17 september 
Än är det som väl är inte höst, men ändå dags  
att börja tänka på höstresan och anmäla sig så  
vi kan planera i tid. Se anslag med information  
om resan. 
 
Välkommen med anmälan. 
 
Klubbmästaren 2009-05-27 
 
Börje Bäck vann SGF Senior Tour H55 på hemmabanan 
JGK-spelarna Börje Bäck, Christer Arrhov  
och Bob Bäckstedt slutade på platserna 1, 4 
och 8, ett imponerande resultat. Läs mer om  
tävlingen i L-G Åkerbergs artikel,   
resultatlistan på golf.se och se bilderna. 
 
Tack alla ov-funktionärer för att ni ställer upp  
och gör ett utmärkt jobb. 
 
Tävlingsledningen 2009-05-18 
 
 
                 2:a       1:a      2:a                 1:a       4:a       8:a 
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Seniortouren efter 1:a dagen - Börje Bäck i ledarbollen och Christer Arrhov näst intill 
Det började med en frostig morgon så att starten fick senareläggas 1 timma. Banan är i utmärkt 
skick och fick också mycket lovord av spelarna. I toppen är det tätt som vanligt med 2 JGK:are 
inblandade, se nedan eller hela resultatlistan. 
 
1 Göran Thenfors  71 
 Lars Person   71 
3 Börje Bäck   72 
 Jan Björnsson   72 
5 Christer Arrhov   73 
6 Tomas Persson  74 
… 
14 Bob Bäckstedt  76   
 
Tävlingsledningen 2009-05-16 
 
Seriespelet har börjat 
Måndag 11 maj var det premiär för serielagen H65_1, H65_2 och H75. Inget av lagen är riktigt 
med i toppen efter 1:a omgången av 4. Bästa prestation: Hans Waerland, 83 år i år, hcp 12,4, 79 
slag brutto varav ett var HIO. Se mer på resultatsidan. 
 
H75 i Kalmar 
Laget: Hans Waerland, Stig Wallin, L-E Carlsson, Roland Carlsson 
JGK på en 4:e plats, 12 slag efter Växjö GK som leder 
 
H65_1 i Oskarshamn 
Laget: Bo Bergdahl, Peter Eckerbom, P-O Persson, Lennart Johnsson,  
Jan Gustavsson, Roland Gustafsson. 
JGK på en 5:e plats, 20 slag efter Växjö GK som leder. 
 
H65_2 i Nässjö 
Laget: Olle Näslund, J-E Rehnström, Johnny Ekberg, S-O Nilsson,  
Kurt Solberg, Mats Eriksson  
JGK på en 8:e plats, 15 slag efter Västervik GK som leder.        Vilken gubbe 
          
Tävlingskommittén 2009-05-13 
 
Matchtävlingen lottad 
Ja då är det även dags att börja matchspelet.  
Det blev 22 deltagare den här gången och vi  
spelar både en vinnarsida och en losersida dvs  
alla får spela minst 2 matcher. Läs mer info  
om tävlingen och följ utvecklingen på ikonerna  
till höger eller på resultatsidan.  
 
Tävlingskommittén 2009-05-09 
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Inför SGF Senior Tour H55, 16-17 maj 
Då är det snart dags för årets första stortävling på Kättilstorp. Från Jönköping deltar 8 spelare: 
Bob Bäckstedt, Börje Bäck, Rolf Köhler, Christer Arhov, Jan Johansson, Bo Nero, P-O Persson 
och Bengt Andersson. Tävlingen spelas över 36 hål utan cut. Bob Bäckstedt är högst rankad av 
Jönköpingsspelarna på seniortouren, läs L-G Åkerbergs artikel.  
 
 
 
             
               
 
                      
 
 
Funktionärschema för tävlingsstaben. 
 
Tävlingsledningen 2009-05-08 
 
Gamla Grabbar i Götaström - S-O i topp och Bo-Göran 3:a 
Det blev en blöt och kall tävling med regn mest hela tiden.  
Det var tufft att scora, under 80 lyckades enbart 3 i A-klassen  
och 1 i B-klassen. S-O Nilsson ”vårdade” bollen allra bäst med  
sin 74:a och Bo-Göran Holmgren blev 3:a på 77. Grattis till er  
bägge och vi får väl se när lagresultatet kommer hur vi ligger till. 
 
Ledningsgruppen 2009-05-06 
 
 
PO på seniortouren i Frankrike 
PO Persson har varit ute på internationella seniortouren 
med sina landslagskollegor. 
 
Läs POs rapport och coachens på SGF Seniortoursidan. 
 
Ledningsgruppen 2009-04-19 
 
Vårresan till S:t Arild - hemmaspelarna dominerade 
Vi mönstrade 23 spelare på vårresan, vilket var några färre än vi hoppats på. S:t Arild fyllde sin 
kvot med 35. Det märktes att vi var i Skåne, banan var både grönare och vindigare än här. 
Lagtävlingen vanns klart av Arild och bland pristagarna var det enbart Olle Näslund som 
platsade med sin 75:a.  
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S:t Arild med Carl-Axel Hernström som värd bjöd som väntat på en fin bana och ett trevligt 
arrangemang i en gemytlig atmosfär. Trots att vi inte kunde hävda oss resultatmässigt så såg nog 
alla fram emot en fortsättning på det här fina initiativet. Så vi sa redan nu, välkomna 
”Arildgubbar” till Jönköping GK nästa gång. 
 
Läs vad S:t Arild skriver på sin hemsida.      Bilder från resan 
 
Ledningsgruppen 2009-04-19 
 
S-O och Uno bäst i premiären 
Jaha, då är vi igång med ov-golfen igen. Det räckte med  
en vecka för att banan skulle öppnas och vara i bra april- 
skick. Tack banrådet, Torbjörn med personal och Carl-Axel  
för ett bra jobb. Vi var 42 startande, så det verkar också  
som många är väl förberedda och vill komma igång. 
4 ”röda scorer” i A-klassen och 4, 34-poängare i B-klassen.  
Allra bäst S-O Nilsson i A och Uno Ryttegård i B.Se hela  
listan på golf.se och resultatsidan. 
 
Tävlingskommittén 2009-04-08 
 
Minigolfen - slut för i vår 
Idag var sista dagen den här säsongen för både minigolfen och curlingen.  
Så nu hoppas vi att Kättilstorpsbanan öppnas också, för att det ska bli 
riktig vår och vi kan börja ”gubbgolfa” igen. 
 
Några bilder från minigolfen idag. 
 
Tävlingsledningen 2009-03-31 
 
Information från vårmötet 
O/V sektionen höll häromdagen den 24 mars sitt vårmöte i klubbhuset. Det kom mer än 60 
medlemmar till mötet, vilket var fler än vi vågat hoppas. Inbjudna gäster var Doktor Folke 
Solheim och nye headgreenkeepern Torbjörn Carlsson. Från ledningsgruppen saknades Peter 
Eckerbom. S-O Nilsson valdes till ordförande för mötet och Rolf Willstrand till sekreterare. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kassören sammanfattade sektionens ekonomi som fortsatt stabil. Däremot får vi räkna med att 
själva stå för mer av utlägg som tidigare subventionerats av klubben. Det föranledde en kort 
diskussion om det vi gör för klubben och hur vi ställer oss till det utan att något beslut togs. 
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Jan Bäckström gick igenom det digra tävlingsprogrammet. Det är tisdagsgolf som gäller även i år 
med några enstaka undantag. Nytt för i år är ett "spel på annan närliggande bana" och i de båda 
kanonstarterna, med förhöjd startavgift, ingår gemensam lunch och prisutdelning. Matchspelet 
förutsätter minst 20 deltagare för att det ska spelas. Dessutom som tidigare Gamla Grabbar, 4 lag 
i smålandserien, 2 partävlingar, 2 klubbmatcher, DM och KM. 
 
Klubbmästaren gick igenom de båda resorna:  
Vårresan 16 april till S.t Arild GK för gubbmatch, se anslag 
Höstresan 16-17 sep till Grönhögen GK för spelet om hösttallriken, mer info senare  
 
Pausen med öl och macka är alltid populärt och en viktig del av samvaron. Under pausen rullade 
en non-stop bildserie med blandade bilder från senaste halvåret. 
 
Efter pausen höll Folke Solheim sitt uppskattade föredrag på temat  ”Beviljad kvinna - stackars 
man”. Föredragningen avslutades med att  Rolf Willstrand tackade Folke Solheim med en 
present. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionärsjobben i år är annorlunda jämfört med tidigare, eftersom Husqvarna Open inte spelas 
längre. Men med dubbla SGF Senior Tour tävlingar för H55 resp.H65, så har O/V fått i uppdrag 
av klubben att sätta upp en tävlingsstab med erforderligt antal funktionärer. Dessutom behövs 
som vanligt hjälp till Gamla Grabbar när det spelas hos oss. 
 
Lars-Jan Jonmarker, som också är med i banrådet, introducerade och hälsade nye 
headgreenkeepern Torbjörn Carlsson välkommen. Torbjörn tackade för  
förtroendet att få ta över efter Carl-Axel Hernström, som därmed trappar ner sitt  
engagemang successivt. Lars-Jan gick även igenom de banarbeten som gjorts eller  
pågår inför säsongen, se presentationen. 
 
Thomas Aspklint rapporterade om personal- och medlemssituationen. Gunilla Svensson 
återkommer till kansliet i april och som därmed har samma bemanning som förra året. Medlems-
antalet minskar efter fortsatt ”nettotapp” i år, vilket leder till en ökad påfrestning på ekonomin. 
 
Inga övriga frågor noterades. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade lycka till med säsongen och förklarade mötet 
avslutat. 
 
Bilderna från mötet, presentationen och bildserien. 
 
Protokollet kommer senare. 
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Ledningsgruppen 2009-03-30 
 
Tävlingspremiären framflyttad 
Det blir ingen premiär nu på tisdag den 31 mars som var planerat, banan är avstängd 
tills vidare. Vi får hålla oss ett tag till och avvakta en vecka åt gången. Väl mött igen 
när det är dags. 
 
Tävlingskommittén 2009-03-29 
 
Avslutning på O/V curlingen 
Avslutningen av säsongen 08/09 med lunch och prisutdelning hölls 26/3 och liksom förra året på 
HV-restaurangen Cezar. Tävlingsledaren Uno Ryttegård  hade plastpåsarna med priser klara. 
Dagens spel, som ej ingick i poängberäkningen, var lagspel med teedragning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno dukar prisbordet                    Dagens vinnande lag                 Nöjda pristagare efter säsongen 
 
Några fler bilder 
 
Tack för säsongen 08/09 och väl mött till hösten igen. 
 
Tävlingsledningen 2009-03-27 
 
Livet på Kättilstorp är tillbaka 
L-G Åkerberg reflekterar inför årets säsong och om ”tugget” med golfkompisarna. 
Läs inlägget här och hur han upplevde förra säsongen om du missat det. 
 
L-I 2009-03-25 
 
O/V övervintrar med curling och minigolf 
Under icke-golfsäsong - dvs okt-mar - har det blivit alltfler som utnyttjat möjligheten att spela 
curling och minigolf, vilket naturligtvis är enbart glädjande. Curlingen som spelas 2 gånger i 
veckan har ett snitt på nästan 25 och minigolfen 1 gång i veckan med drygt 10. Se statistiken 
genom att klicka på diagramikonen. 
 
 
Ledningsgruppen  2009-02-23 
 
 
Vårresan den 16 april 
Tiden går fort och snart är det vår igen och dags för gubbmatchen mot S:t Arilds GK.  
Avresa:  med buss torsdag den 16 april kl 06.45 från klubbhuset      Hemkomst: kl 23 - 24 



 OV Jönköping 
 Notiser 2009 21-04-30 
 
 

ov_notiser_2009 L-I Sandstedt Sida 18 av 18 

 
Kostnad: 420 kr/person (buss, greenfee o startavgift) exkl. brunch och middag  
 
Anmälan till kansliet eller på anmälningslistan på ov-tavlan.  
Vi får vara max 35 deltagare, så det är först till kvarn som gäller. 
 
Klubbmästaren 2009-03-05 
 
O/V SEKTIONENS VÅRMÖTE 
Tisdag den 24 mars kl 18 i klubbhuset 
Alla medlemmar välkomna 
Kallelse & förslag till dagordning  
 
Ledningsgruppen 2009-02-27 
 
O/V programmet preliminärt klart 
Även om det fortfarande återstår någon ”lös tråd” och att få det formellt godkänt av JGKs 
styrelse så har vi valt att publicera programmet som det föreligger just nu. Det kan alltså 
fortfarande bli fråga om någon justering innan det är ”huggit i sten”. 
 
Väl mött till 2009 års tävlingssäsong med O/V    Tävlingsprogrammet 
  
Tävlingskommittén 2009-02-24 


