AKTUELLT OM OCH FÖR OLD

MEMBERS – JULI 2021

I juli har det varit färre tävlingsronder än förra året, 163 mot 194 på de fyra tävlingar på hemmabanan.
Gassande sol och tryckande värme kan ha bidragit. Trots det har många spelat väldigt bra.

Vi applåderar särskilt dessa vinnare:
Måndags Eclectic # 5 5/7: Kurt Keiler (A-klass) och Bertil Kristiansson (B-klass). Båda 66 slag
netto.
Fyrboll bästboll 12/7: Ann-Mari Ceder-Mählkvist/Jan-Olov Mählkvist, 47 poäng.
Trippel 6 21/7: Majvor Forsberg Keiler/Kurt Keiler, 43 p0äng.
Greensome 26/7: Ann Ericsson/Kent Ericsson, 43.
Som vanligt finnns aktuell ställning i RE att se på Min Golf om man klickar sig fram till resultatlistan
för senaste Eclectic-tävlingen, högra delen.
I augusti har vi en Bästboll, tre Måndags Eclectic med RE, samt Beril Falks Dag. Då spelar vi
singel i 4 klasser: Jaktfalken för damerna, pb; Flygande Hästen för herrar 75+, pb; alla herrar får
välja mellan Solsångaren, slagtävling (inte slaggolf!) och Tanghästen, pb. 31 augusti blir det
klubbmatch mot Djursholm på deras bana. Detaljerna är inte klara men troligen blir det individuellt
matchspel med upp till 24 i varje lag.
I de allra flesta tävlingarna är det fritt val av tee. Om man inte gör något val får man sig tilldelat 45 för
damer resp 54 för herrar.
Som de flesta redan vet betalar vi för spel först efter säsongen. Utskrivna scorekort hämtas i en låda på
verandan på baksidan av receptionen och de ifyllda scorekorten läggs i samma låda eller ges till
tävlingsledaren. Allt för att minimera trafiken i receptionen. Tävlingsledarna uppskattar om
scorekorten är sammanräknade när de lämnas in.
Vi kommer att ha kanonstart 30/8 och 4/10, med prisutdelning efter spel. Vinnare av presentkort i de
andra tävlingarna kommer att kunna hämta dem i receptionen senast påföljande måndag. Den 4
oktober, som är vår sista tävlingsdag kommer vi att hålla ett Höstmöte, som förr, med bl a val till
kommittén. Eftersom ett par ledamöter kommer att avgå vill valberedningen gärna höra av dig som vill
bidra till OM:s verksamhet. Ring Berth Sundin, 070-755 55 14, eller Jimmy Sundström, 070-381 69
55.
För bilåkare vill vi påminna om att det finns en golfbil, donerad av Lennart Meldahl, som är tillgänglig
för alla +75 (korrigerad uppgift) utan kostnad. Bokning görs i receptionen som vanligt. Den som anser
sig behöva golfbil vid OM:s tävlingar är fria att göra så. Intyg kommer inte att efterfrågas.

För OM-kommittén,
Erik Asplund, ordf.

