
Verksamhetsplan  

 

20230211 GF 

Veterantouren 2023  
 

Björn Engberg, bjornen46@telia.com , Tävlingsledare, 

Gunsan Olstedt, gunsanol@hotmail.com 

Thomas Indola, tbindola@gmail.com Veteranernas kontaktperson i GGG:s seniorkommité. 

Veteranerna, herrar +55 och damer +50, spelar under 2023 tisdagsgolf varannan vecka på 

Friibergh samt Björne ‘s cup på olika GKPlus banor. Tävlingarna har uppehåll under juli. 

Dessutom organiseras en golfresa till Breviken. 

På Veteranernas hemsida www.sofvet.se finns information om Veteranernas aktiviteter, 

resultat samt möjlighet att göra anmälan till Veteranernas tävlingar och resor. All anmälan 

sker via hemsidan. Alla är välkomna att delta i våra aktiviteter men på grund av begränsat 

antal starttider så har f.d. Sofielundare förtur. GGG:are som deltagit i någon Veterantävling 

likställs därefter med övriga f.d. Sofielundare vid anmälan. 

Med reservation för eventuella ändringar. 

 

Tisdagstävlingar 
Under säsongen planeras 11 tävlingar med olika spelformer. Antalet deltagare är max 36 st. 

Primärslaget 3-klubbor +putter Snöret   

Foursome Greensome  Bästa bollen 

Norsken Rödingen  Finalen 

Flaggan "Rumble-3"     

 

Varje deltagare får poäng baserat på placering och antalet deltagare i varje tävling. En total 

vinnare koras där varje deltagares 7 bästa resultat räknas under säsongen. 

Första tisdagstävlingen planeras till den 18 april kl 10.00.  

Sista anmälningsdag för tisdagstävlingarna är söndag kl.18:00. 

Tävlingsavgiften är 60 SEK som betalas via Swish till Björn 0768845662 i samband med 

varje bokning. Övriga anmälda från Friibergh betalar först efter bekräftad startplats. 

Prisutdelning sker efter varje tävling till vinnare, bästa dam och närmast hål. 

Finalen i oktober är avgiftsfri, vi äter gott och har prisutdelning till finaltävlingen och årets 

vinnare. 

 

Björne’s cup  
Spelas på GKPlus banor vid 5 tillfällen med start på Ängsö 25 april kl. 12.30. Antalet 

deltagare är max 24 deltagare per tillfälle.  

Sista anmälningsdag är torsdag kl.18:00 innan speldagen.  

Tävlingsavgiften är 60 SEK som betalas via Swish till Björn 0768845662 i samband med 

varje bokning. Övriga anmälda från Friibergh betalar först efter bekräftad startplats. 

Björne’s cup finalen spelas på Friibergh med 100 SEK i anmälningsavgift. 

 

Golfresa 2023 

Årets golfresa går till Brevikens GK 3/7-8/7 med spel på olika banor. Max antal deltagare är 

20. Information om resan finns på www.sofvet.se. Sista anmälningsdag 15 mars 2023. 
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