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Verksamheten 2022 

Nackaveteran är man från det år man fyller 60 år. För veteranerna anordnas tävlingar på tisdagar 

med starttider mellan 08.00 och 11.00. Såväl individuellt spel som olika lagspel erbjuds. Möjlighet 

till gemenskap och sociala kontakter genom golfspelet anser vi vara ett av skälen för att ordna 

särskilt golfspel för veteraner. Per den 1 december hade klubben 654 aktiva 60+ medlemmar. 

 

Banan öppnade senare än vanligt i år och vi hade det tufft med greenerna från start. Veteranernas 

tävlingar kom igång 10 maj och avslutades 27 september, 20 tävlingar. En av de 20 tävlingarna fick 

dock avbrytas (eclectic omgång 2) på grund av åska, hagel och sura greener. Totalt antal starter för 

veteranerna i årets tisdagstävlingar uppgick till 1017 (803, 2021). I eclectic deltog 82 personer. 

 

Ekonomi 

Resultatet för perioden 2021-12-01—2022-11-30 blev -2503 kr. Utgående kassa per 30 

november 2022 uppgår därmed till 5876 kr.  

 

Tävlingsresultat m.m. 

De ”viktigaste” individuella tävlingarna under året har varit Veteranmötet.den 6e september samt 

Running Eclectic, som efter fem omgångar avslutades den 13e september. 

 

Veteranmötet avgjordes 6e september i två klasser; A hcp 0-24 och B hcp 24,1-50. 

Vinnare i klass A blev Gunnar Lindholm före Bo Erikson och Staffan Nordin. 

Vinnare i klass B blev Benny Johansson före Hans Lejon och Bengt Hellman. 

Danvikspokalen tillfaller den spelare som i Veteranmötet har lägsta nettoresultat i A-klassen och 

det blev i år Gunnar Lindholm. Årets vinnare får en inteckning i vinnarlistan. Permanent vinnare 

blir den som lyckas få 3 inteckningar.        

  

Running Eclectic spelades som slaggolf i två klasser A och B med full hcp. I år spelades  fem 

rundor med möjlighet att förbättra resultat på enskilt hål.  

Vinnare i klass A blev Hjalmar Ådén med 51 slag netto. 

Vinnare i klass B  blev Rolf Agneborg med 50 slag netto.  
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Spelutbyte med andra klubbar 

Under 2022 har veteranerna haft sedvanligt utbyte med Björkhagens GK (damer och herrar) och 

Saltsjöbadens GK (herrar). 

Nytt fr o m i år är att vi spelar matchspel mot Björkhagen och att antal damer utökas till 8 från varje 

klubb.10 från varje klubb gäller sedan tidigare för herrarna. 

Mot Saltsjöbaden spelar tolv herrar från vardera klubb matchspel. Främst är det av tradition herrar 

som deltar i seriespelet som har förtur. 

 

Mot Björkhagens GK på Björkhagen den 19e augusti vann Nackas damer med 4,5 mot 

Björkhagens 3,5. Björkhagens herrar vann mot Nackas herrar med 5,5 mot 4,5.  Nästa år blir det 

returmöte på Nacka GK. 

 

Mot Saltsjöbadens GK den 3e juni på Saltsjöbaden vann Nacka med 7-5 och på Nacka den 15e 

augusti vann Saltsjöbaden med 7,5-4,5. 

 

Seriespel Stockholms GDF 

 

Veteranerna hade i år 7 lag med i SGDF:s seriespel. 

Spelet organiseras i olika divisioner, där varje division består av 3-5 grupper. Varje grupp har 3-4 

lag. 

D60 kom 2:a i sin grupp i div 2 Lagledare: Marie Valund Bäckman 

D70 kom 1:a i sin grupp i div 2 Lagledare: Marianne Lundgren    

H60 kom 3:a i sin grupp i div 3 Lagledare: Jonas Reinius 

H70:1 kom 4:a i sin grupp i div 2  Lagledare: Bror Bergqvist 

H70:2 kom 3:a i sin grupp i div 3 Lagledare: Per Blomqvist 

H75 kom 3:a i sin grupp i div 1 Lagledare: Jörgen Pehrson 

H80 kom 4:a i sin grupp i div 1 Lagledare: Bo Jeppsson 

 

Veteranernas vårmöte 

Vårmötet hölls i anslutning till årsmötet den 29e mars och samlade drygt 50 personer. 

Verksamhetsplan och spelprogram fanns redan utlagda på webben. Jörgen informerade om årets 

nyheter: Hcp-gränsen höjd till 50, blå tee för män 70-74 år vid tävlingar där man inte kan välja tee, 

tävlingsavgiften höjd till 50 kronor. 

Gunnar Laninge berättade att vårresan till Åtvidaberg var fullbokad (30 personer). 

Agne Jälevik höll ett uppskattat föredrag med filminslag om sitt liv och sin karriär under rubriken 

”Från söndagsskolan till Sportspegeln”. 

 

Vårresan 2022 

Gunnar Laninge arrangerade vårresan till Åtvidaberg 27-29 april. 31 deltagare slöt upp på Villa 

Baro och Åtvidabergs golfbana. Banan var inte i toppskick pga den sena våren, men stämningen var 

god i bollarna trots kyla och regn. Spelformerna var både lagspel och individuellt spel. Samtliga 

deltagare utryckte sin uppskattning för en väl genomförd vårupptakt.  
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Veterankommittén 

Veterankommittén har under 2022 bestått av 

Lars Jonsson (ordförande och vår kontakt med NGKs styrelse, GIT-upplägg, hemsida), Kerstin 

Hultkrantz (vice ordförande), Inger Bohlin (sekreterare),  Bo Svensson (kassör), Jörgen Pehrson 

(tävlingsledare spelschema) , Eva Reinius (mötesfixare, prispokaler) samt Hans Liström 

(mötesfixare). 

          

Kommittén har haft 8 protokollförda möten inkl ett konstituerande möte och därutöver telefon- och 

epost-kontakter. 

 

Nacka december 2022 

 

Veterankommittén genom 

 

 

Lars Jonsson   Inger Bohlin 

Ordförande   Sekreterare 



  Nacka Golfklubbs Veteraner 
 
 

Resultatrapport  
 

 2021-12-01 2020-12-01- 

 2022-11-30 2021-11-30 

   
Startavgifter 56 750 35 820 

   
Summa intäkter 56 750 35 820 

   
Veteransammankomster -9 004 -4 950 

Priser -45 406 -27 110 

Ersättning tävlingsledning -3 800 -3 400 
Övriga kostnader -1 043 -310 
   
Summa kostnader -59 253 -35 770 

   
Periodens resultat -2 503 50 

   
   
Balansrapport   

 2022-11-30 2021-11-30 
Tillgångar   
   
Bankmedel 5 876 8 379 

 


