Club 60
Summering av säsongen 2018

Vad minns man mest av säsongen 2018?
Vinterns snömängd och när skulle den smälta bort? Skulle det kunna bli nån golf i april? Allt
hopp stod till banpersonalen med den nya greenkeepern Mattias Norling i spetsen. De
spettade bort is på greenerna, publicerade bilder på gröna ytor och hoppet levde!
Rätt som det var så översvämmades halva Högbo och folk åter vattenskidor efter bil på
Högbovägen. Banpersonalen kunde inte ens ta sig fram till sin arbetsplats. Fler än hälften av
banans 27 hål stod under vatten. Golf i april var inte att tänka på.
Den 16 maj så släpptes Club 60 ut på banan. 84 st förväntansfulla premiärgolfare ställde upp
och säsongen hade kommit igång.
När väl vattnet sjönk undan så fick vi en torrperiod som var den värsta i mannaminne.
Dessutom hade vi perioder med temperaturer konstant över 25 grader och vissa dagar över
30. Jag kommer igång vad Mattias Norling svarade på frågan om vad han behövde för att
banan skulle kunna återhämta sig. Svaret var TID och VATTEN.
Nu är det september och banan har återhämtat sig fantastiskt bra. Dock återstår områden
som behöver åtgärdas och massiva insatser görs för att förbereda banan inför nästa säsong,
som vi får hoppas inte blir i närheten så besvärlig som årets.

Tävlingsverksamheten
Handelsbanken Cup
Totalt har 89 spelare deltagit i årets tävlingar. De sju (7) deltävlingarna genomfördes mellan
den 23 maj och 12 september.
Vi har haft nya segrare i varje omgång:
2018-05-23: Lars-Erik Hedberg 39 poäng
2018-06-13: Rolf Österholm 41 poäng
2018-06-27: Björn Jonsson 40 poäng
2018-07-25: Lars Hansson 40 poäng
2018-08-08: Christer Svensson 40 poäng
2018-08-29: Torsten Östlund 42 poäng
2018-09-12: Lennart Berglund 40 poäng
Till slut blev det följande slutställningen.
1. Lennart Berglund
46 placeringspoäng
2. Gunnar Sandegård
42
-”3. Christer Åberg
42
-”4. Sven-Åke Larsson
42
-”5. Christer Svensson
40
-”-

Swedbank Cup
Totalt har 23 spelare deltagit i årets tävlingar. De sju (7) deltävlingarna genomfördes mellan
den 23 maj och 12 september.
Även här har vi haft nya segrare i varje omgång:
2018-05-23: Viviann Lind 34 poäng
2018-06-13: Lena Gottfridsson 45 poäng
2018-06-27: Ingegerd Törnhult 42 poäng
2018-07-25: Maryanne Forsberg 36 poäng
2018-08-08: Marianne Ström 36 poäng
2018-08-28: Wanja Wallin 36 poäng
2018-09-12: Ruth Berglund 35 poäng
Till slut blev det följande slutställningen.
1. Viviann Lind
59 placeringspoäng
2. Wanja Wallin
55
-”3. Mona Sundin
51
-”4. Maryanne Forsberg 50
-”5. Monica Rönnlund
48
-”-

Onsdagsslaget
Antalet spelare som deltagit i fem (5) tävlingstillfällena har varierat mellan 50 och 70
startande.
I A-klassen har Raymond Sjöström utmärkt sig mest med två segrar och en andraplats och
blev därmed ”rikt” belönad med prispoäng i Golfshopen.
I B-klassen är det Göran Hagelin som sticker ut med flera framskjutna placeringar
I Dam-klassen har deltagandet varit skralt och prispoängen har fördelats ganska jämt.
Matchspelet
Årets matchspel lockade 36 spelare vilket förenklade lottningen och stegens utformning. Vi
tog bort förlorarsidan i årets tävling och när vi var framme i finalen i början på september så
vann Kalle Walin över Lars ”Knatten” Olsson med 2/0.
Rumpmasslaget
Då var vandringspriset återerövrat från Avesta GK efter fyra år.
En massiv uppslutning, med 106 startande, vid tävlingen i Högbo den 30 maj lyckades Högbo
GK Club 60 vinna med 379 lagpoäng mot Avesta GK´s 322. I det vinnande laget, där de tio
bästa resultaten räknas, ingick:
Evy Olsson, Hans Åström, Anders Nilsson, Raymond Sjöström, Göran Svedberg, Åsa Eriksson,
Lars Andersson, Roland Åberg, Lars Kling och Ola Nöjd.
Vid returmötet i Avesta 9 augusti lyckades Avesta vinna men marginalen var inte stor nog.
Avesta GK spelade ihop 373 poäng och Högbo GK 351. De tio spelarna som räknades in i
Högbo´s lagpoäng var:
Stefan Ström, Börje Ersson, Willy Åström, Rolf Österholm, Lars Olsson, Sören Pettersson, Ola
Nöjd, Göran Pantzar, Roland Åberg och Olle Söderlund.

Frivilliga grupper
Under 2018 har klubben tillsatt två arbetsgruppen. En Resursgrupp under ledning av Olle
Högberg och en Trivselgrupp ledd av Gunnel Westlund. Ett stort till Olle och Gunnel samt till
alla som hjälp grupperna med att göra det trivsammare på banan och vid klubbhusområdet.
Vid varje tävlingsfri helgdag har klubben haft golfvärdar som på ett trevligt men bestämt sätt
sett till att alla golfspelare känt sig välkomna och uppdaterade om vad som gäller på Högbo
GK. Alla som jobbat vid dessa helger känner sig uppskattade av såväl gäster som
hemmaspelare. Merparten av de som jobbat på helgerna har kommit från Club 60.
Den 24 september bjöd klubben på lunch och en 9-håls scramble tävling som tack för ett
gott arbete. Ett 20-tal personer deltog.
Årets resa
Den 3-4 september åkte 36 av ”Sveriges Gladaste Seniorgolfare” till Huvudstadens GK för
boende på Lindö Elite Hotell och spel på Lindö Dal. Ett utmärkt val med jättebra boende, bra
restaurang och nära till allt. Det enda som det inte var ”nära till” var de flesta hålenkopparna
på den annars så trevliga golfbanan. Sällan har väl så många av våra duktiga golfare missat så
många puttar.
Helhetsintrycket var väldigt bra och ett stort TACK till årets arrangörer Anki Randwiir, Gunnel
Westlund, Olle Persson och Göran Hedberg som i och med detta arrangemang också tackar
för sig efter att ha varit ansvariga för resorna de senaste åren.
Nu lämnas ”stafettpinnen” över till Ulla Widlund & Göran Svedberg samt Evy & Lars Olsson.
75-åringarna
Som ny ordförande för Club 60 bestämde jag mig för att uppvakta alla som fyller 75 år under
året och som regelbundet deltar i med våra tävlingar. Under 2018 var dessa Nils-Erik Eklund,
Mona Sundin, Leif Jonsson, Kersti Cederstam och Sören Pettersson.
Inför säsongen 2019
Tillväxten är god för Club 60. Till nästa säsong tillkommer ytterligare 39 st golfare, varav 26 st
fullvärdiga medlemmar, till vår redan stora skara. Av dessa är 6 st kvinnor och 20 st män.
Sedan återstår det att se om dem ansluter till våra tävlingar. Hursomhelst, så kommer vi att
hälsa alla välkomna in i gemenskapen.
Vi som har fått förtroendet att leda Club 60 under 2018 har alla tackat ja till att fortsätta vårt
arbete under 2019.
Vi har naturligtvis fått synpunkter på spelformer, poängberäkningen i Swedbank Cup, och
lite annat som vi får jobba med under vintern innan vi träffas på vårupptakten nästa år.
Alla synpunkter från Club 60´s medlemmar mottas tacksamt eftersom vi alla vill fortsätta att
utvecklas. Skicka ett mail, SMS eller ring till oss så ska vi ta hand om era önskemål på bästa
sätt.

Sandviken den 20 oktober 2018

Lars-Olof Skoog, Gunnel Westlund, Eva Larsson, Lennart Olsson och Olle Högberg

