TÄBY GK
OM-kommittén
Protokoll från OMs höstmöte 3 okt 2016 på Täby GK
Närvarande: Erik Asplund, Rolf Hedenstedt, Dennis Ovefors, Bo Heffler,
Christina Åstrand, Brittlis Idegran och ca 55 övriga mötesdeltagare.
1. Ordförande, Erik Asplund, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Till mötets ordförande valdes Erik Asplund och till sekreterare valdes
Christina Åstrand
3. Dagordning för mötet hade delats ut och godkändes.
4. Protokollet från OMs vårmöte, infört på hemsidan, godkändes.
5. Jubilarer.
Under året 2016 har flera medlemmar fyllt jämna år
Jubilarer slipper betala tävlingsavgift vid nästa säsongs OM Invitation. Detta gäller
också inbjuden gäst.
70 -år
Göran Ceder
Christer Ek
Sören Holmqvist
Åke Karlsson
Kurt Keiller
Torkel Norda
Göran Norring
Ronny Winberg

75-år
Hans Collett
Bo Heffler
Kerstin Nordström
Zivor Rygaard
Leif Westermark
Björn Önnerdal
Elwi Östling

80-år
Per Jödahl
6. Erfarenheter från säsongen 2016
Ordf Erik Asplund hade gjort lite statistik över säsongen 2016.
OM har arrangerat 21 st tävlingar. 1 tävling blev inställd p gr a regn
Sammanlagt har 111 st spelare (116 st säsongen 2015) deltagit i OM:s
måndagstävlingar. Deltagit i flest tävlingar har Elwi Östling, Erik Asplund,
Bengt Häger och Bert Sundin. Andelen kvinnor är mindre än 25%.
För att nå fler framtida deltagare i OM föreslog Björn Allstrin att information
om OM:s verksamhet skall gå ut till alla i Täby GK.

Under säsongen 2016 har vi inte spelat s k Matchcup. Till nästa säsong skall OM göra
ett nytt försök att genomföra denna i pool eller direktutslagning. För att underlätta
starten kan vi schemalägga de två första spelomgångarna. Och /eller ha små pooler.
Vi har förlorat samtliga klubbmatcher denna säsong. Det har visat sig vara svårt
att få fullt antal deltagare i dessa tävlingar. Svårigheter att få fullt lag kan bero på att
seriespel pågår under säsongen och sammanfaller med klubbmatcherna.Ett förslag är
att vi kanske skulle kunna minska antalet spelare i klubbmatcherna.
7. Planering i stort inför 2017
Vårmötet är planerat till 24 april 2017. Inga större förändringar förutses för nästa
säsong. Dock skall matchcupen återkomma i någon form.
Till säsongen 2017 ska OM sammanfatta en lista för spelare som behöver använda
golfbil. Spelare som är i behov av golfbil ska i möjligaste mån samåka för att på så
sätt minska på kostnaderna.
Att betala 250:- - 300:- + kostn för bil i s m klubbmatch ansågs alltför dyrt.
F n består OM:s kommitté av 6 personer som ansvarar för uppläggningen av spelprogram, genomförandet av samtliga tävlingar under säsongen, kontakter för att
genomföra klubbmatcher, inköp av priser till tävlingar, möten med Täby GK mm. För
att underlätta för kommitténs medlemmar anmälde sig 11 st frivilliga att vid behov
assistera under nästa säsong.

8. Vinterträning 2017
Bo Heffler informerade att vinterträning på Ullna Indoor Golf kommer att starta
vecka 6 2017. Programmet kommer att se ut som tidigare år – 7 st lektioner – ingen
lektion v:a 9 - tillgång till instruktörer 3 – 4 ggr. Priset för träningarna kommer att
höjas obetydligt. En intresseförfrågan kommer att gå ut i dec 2016.
Björn Allstrin informerade om att ett antal herrar från Täby tränade under
vintersäsongen på Ullna Indoor Golf. Man kunde träna vard 09.00 – 16-00 måndag –
fredag. Kostnad för detta årskort 700:- + 60:-/gång.
9. Ekonomi
P gr a uteblivna klubbmatcher på Täby GK kommer ekonomin att ge ett
litet underskott.
10. Resor
Rune Örnevall har under många år anordnat resor till Omberg GK. Dessa har varit
mycket populära. OMkommittén ska försöka fortsätta denna tradition och ämnar leta
efter annat resmål. Förslag kom upp under mötet: Lanna GK, Frösåker GK, Ängsö
GK. m fl. OM tar initiativet och avser vistelsen till 1 övernattning och 2 speldagar.
11. Val av kommittén
Valberedningens förslag föredrogs av Bert Sundin
Erik Asplund valdes som ordf på 1 år
Brittlis Idegran och Bo Heffler kvarstår ytterligare 1 år.
Dennis Ovefors nyvald på 1 år.
Inger Baringe och Leif Westermark nyvalda på 2 år.
Rolf Hedenstedt och Christina Åstrand hade begärt att få sluta sina uppdrag.
Ordf avtackade Rolf Hedenstedt och Christina Åstrand

12. Val av valberedning
Valberedningen består, till idag, av Christina Eklund, Bert Sundin och Sven
Thorselius.
Christina Eklund lämnar i s m höstmötet valberedningen och ersätts av Elwi Östling.
Ordf avtackade Christina Eklund.

13. Övriga frågor
Mötesdeltagarna framförde ett stort tack till vårt krögarpar.
Jack Åström gav lite information om BFA (Banans frivilliga arbetare).
Man träffas tisdagar 08.00 -12.00 (09.00-13.00 dec). Lunch ingår.
Medlemmar kan anmäla sig på en maillista.
OM:s vårmöte kommer preliminärt att hållas 24 april 2017.
14. Priser
Årliga tävlingar
Order of Merit

Vinnare
Ronny Winberg

Tävlingsform

Vandringspriser
Nike
Solosångaren
Tanghästen
Flygande hästen
Jaktfalken

Jimmy Sundström
Claes Gyllenpalm
Tommy Baringe
Bo Heffler
Tita Collander

Running Eclectic
Slagtävling
Poängbogey
Pb Herrar 75+
Poängbogey Damer

RE Damer tee 50

Brittlis Idegran

Running Eclectic

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagarna för visat
intresse.
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