2021-12-13 Veterankommitténs förslag till veteransektionens årsmöte 2022:

Verksamhetsplan 2022 för veteransektionen i Arboga GK
Klubbmedlemmar som fyller 60 år eller mer under året kallas veteraner och är med i veteransektionen.
Alla veteraner får delta i veteransektionens aktiviteter. Veteransektionen har som målsättning att
berika golfspelandet genom tävlingar, resor, kurser, möten och social samvaro.

Extern tävlingsverksamhet
I Västmanlandsserierna, slaggolf, deltar herrarna med lag i H60 och H70
och damerna med lag i D70 (lagledare utses av damkommittén).
I Mellansvenska Veteranserierna, match, deltar herrarna med lag i H65 (2 lag), H75 (2 lag) och H80.
I Distriktsserien, match, inom Örebro Läns Golfförbund deltar ett mixat herr och damlag.
I Dam-6an, slaggolf, inom Örebro Läns Golfförbund deltar damerna med ett lag (lagledare utses av
damkommittén).
Under 2018 och 2019 spelades lagtävlingar mot Fullerös och Torshällas veteraner. Intresset att spela
bortamatcherna har varit lågt. Vi har pausat detta utbyte under 2020 och 2021. Hur det kan fortsätta
under 2022 behöver diskuteras.

Intern tävlingsverksamhet
Veterantävlingar spelas alla onsdagar om banan är spelbar, med uppehåll under golfveckan och mellan
julafton och trettondagen.
Sommartouren spelas från början på maj till slutet på augusti. Hösttouren spelas från början av
september och så länge som sommargreenerna är öppna. Därefter spelas Vintertouren, med
vinterregler, så länge det är vintergreener. Tourerna spelas som 18 hål individuell slaggolf.
Om sommargreenerna öppnas under april spelas separata onsdagstävlingar som inte ingår i någon tour.
Alla som gjort birdie/eagle/hio under sommartouren spelar en Birdietävling.
Nytt för sommaren 2022:
- Onsdagsspel över 9-hål prövas de två första omgångarna för att kunna bli konstant om intresset är
tillräckligt.
- En matchspelsserie
- Fler lagpelstävlingar med olika spelsätt.
- För sommar- och hösttourerna görs sammanräkningen enligt samma modell som oktobertouren
använder. Exempel på beräkning av poäng: 15 poäng ges till det resultat som motsvarar snittet på de 5
bästa resultaten, säg att det är 75 slag som ger 15 p. Har du 73 slag så får du 17 p och 77 slag ger 13 p
och ner till 1 p vid 90 slag och sämre än det ger 1 p för deltagande. För damerna kanske man får tänka
att snittet ger annan poäng med tanke på deltagarantalet.

Resor
En eller två bussresor med tävlingar på andra golfbanor planeras. Dessa tävlingar ingår inte i någon
tour.

Kurser
En regelkurs planeras i april. Regelfrågor ordnas vid alla tävlingar i sommartouren.

Information
Information om kommande aktiviteter och tävlingsresultat kommer att finnas i Min Golf och på
veteransidan på klubbens hemsida.
Kontakt tas med klubben för att förbättra placering och utformning av veteranernas anslagstavla så att
den kan användas aktivt.
Mail till alla klubbmedlemmar 60+ används när det är viktigt att nå alla veteraner.

