AKTUELLT OM OCH FÖR OLD

MEMBERS – JUNI 2021

PÅMINNELSE OM RESAN TILL OMBERG 23-25 AUGUSTI

Så kom vi äntligen gång med tävlandet. Arrangemanget med spel för 60+ på måndagarna i maj, utan
tävlingsinslag, verkade uppskattas av många; på de tio måndagarna spelades det i snitt 46 rundor/dag.
I juni blev det 155 tävlingsronder att jämföra med 132 år 2019. För första gången sedan oktober 2019
hade vi kononstart med prisutdelning efteråt. De flesta uttryckte en önskan om att vi ska ha det så
varje måndag. T v är så fallet 26/7, 30/8 och 4/10.
Utöver dagens vinnare prisades Agneta Fröberg för sitt fina arbete för klubben och inte minst OM. Det
blev både bubbel och två prisglas. Tack för alla år, Agneta!
Vi applåderar dessa vinnare:
Måndags Eclectic # 1 7/6: Jack Åström (A-klass) och Ann Ericsson (B-klass).
Måndags Eclectic # 2 14/6: Jimmy Sundström resp. Bertil Kristiansson
Måndags Eclectic # 3 216: Jimmy Sundström (60 slag netto!!) resp. Christina Åstrand (62!!)
Måndags Eclectic # 4 28/6: Gunnar Luthman resp. Ann Ericsson
Aktuell ställning för Running Eclectic finns att se på Min Golf om man klickar sig fram till
resultatlistan för senaste Eclectic-tävlingen, under Order of Merit. Just nu leder Kjell Persson med 53
slag netto före Jimmy Sundström på 54 med Jack Åström och Jan Nordin på 56.
I juli har vi en Måndags Eclectic med RE och tre partävlingar: Fyrboll, Trippel 6 och Greensome.
Som läget är nu 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. Allt för att
minimera trafiken i receptionen. Tävlingsledarna uppskattar om scorekorten är sammanräknade när de
lämnas in.
Vi ingen samling med prisutdelning efter spel när det är seriell start. Vinnare av presentkort kommer
att kunna hämta dem i receptionen senast påföljande måndag. Vinnare av glas får dem senare.
För bilåkare vill vi påminna om att det finns en golfbil, donerad av Lennart Meldahl, som är tillgänglig
för alla Old Members utan kostnad. Bokning görs i receptionen som vanligt.

För OM-kommittén,
Erik Asplund, ordf.

PS: Vi påminner om den gamla käpphästen SPELTEMPO! Försök att alltid hålla kontakt med
framförvarande boll. Kom ihåg ”ready golf”!

OMBERG 23-25 AUGUSTI
(Om du redan har anmält dig men inte fått bekräftelse, kontakta Per Weman via
per@weman.nu eller 070 525 95 30)
Välkommen till årets golfresa till Omberg Golf Resort. Vi har bokat rum och starttider för 24 deltagare
till mån-, tis-, och onsdag vecka 34. Vi spelar poängbogey i 4-bollar i dam- och herrklasser med priser
per dag och sammanlagt.
Kostnaden för de tre dagarna är 4190 kr/person. Tillägg för enkelrum 300 kr /natt
I paketet ingår: - 2 st boende i dubbelrum på hotellet
- 2 st 3-rättersmiddag
- 2 st frukostbuffé
- 3 st greenfee
Var och en betalar för sig vid utcheckningen, för paketet och egna kostnader.
Vi samlar in 100 kr per deltagare vid ankomst till prisbordet för golfdagarna.
Anmäl dig/er senast den 4 juli 2021 per mejl till per@weman.nu.
Ange namn, golf-id och boende (dubbel- alt. enkelrum). Ange även om du har behov av bil samt
ev. matpreferenser
För OM-kommittén
Per Weman 070-525 95 30

