Fri Dropp
Klubbtidning i Ramkvilla Golfklubb Nr 1, December 2018
Ordföranden har ordet
På årsmötet söndagen den 25 november omvaldes jag till
ordförande – tack för förtroendet! Som ersättare till Gert
Vestelind, som begärt utträde efter tre år i styrelsen, invaldes
Christopher Abramsson som förutom att vara webmaster även
är tävlingsledare. Vi tackar Gert för fina insater och hälsar
Christopher välkommen.
Sommaren som gick blev extremt torr och varm efter en
mycket sen start i mitten av april. Sedan kom en behagligt
ljummen sensommar och höst. För oss i Ramkvilla har det
inneburit många camping- och badgäster, nästan lika många
greenfee- och medlemsrundor som andra år trots hettan och bra
intäkt i serveringen. Banan har varit i topptrim trots torkan.
Alltså ett gott år!
I år är vi 332 medlemmar (+3 st), 242 män och 90
kvinnor = 27,1 % kvinnor, ungefär som Sverige-snittet. Förutom
9 klubbtävlingar har klubben också arrangerat 7 st andra typer av
tävlingar bl.a. seriespel i Smålandsserien div 2 för H70 med 70
deltagare från 12 klubbar i finalomgången. En hjälp till
arrangemangen har varit ett nytt separat tävlingskansli. Under
säsongen har vi också bytt ut den gamla bollautomaten på
övningsrangen till en som även kan hantera bankkort.
Under säsongen har vår nye tränare Björn
Kellander, assistent till Henrik Lisecke, godkänt 29 nya golfspelare
på fem gröna kortet kurser. En del av dem har sedan deltagit på
våra fadderspel tisdagskvällar och lördagsmorgnar, fadderspel
som vi kommer att fortsätta med nästa säsong för att hjälpa alla
med högre handicap eller som vill ha en spelpartner.
Planerna för nästa år är många, bl.a. ska vi
installera fler toaletter för campare, renovera köket och jämna
till strandkanten från klubbhus bort mot Torpvägen. En ny
badbrygga ska också på plats samt en boulebana som säkerligen
lockar även andra än golfspelare och campinggäster.
2019 blir kanske den bästa säsongen hittills! Nya
förenklade regler som gör spelet roligare, inte så många pliktslag
och ett snabbare spel med bl.a. ”ready golf”, alltså slå när du är
redo eller putta med flaggstången i. Läs om de nya reglerna i
Svensk Golf nr 10, 2018 eller titta på videoklipp på You Tube!
/Elsa

HA EN RIKTIGT GOD JUL OCH
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Årsavgifter 2019
På höstmötet beslöts en höjning av
årsavgiften för 2019 med 100 - 150 kr.
Aktiv senior 2950 kr
Aktiva seniorer gifta/sambo 5200 kr
tillsammans
Aktiv senior vardag 1900 kr
Aktiv senior distans 1900 kr
Aktiv senior greenfeemedlem 1400 kr
Juniorer och barn inga ändringar
Som tidigare ska den del av årsavgiften
som utgör medlemsavgiften 1400 kr
betalas senast 31 jan och resterande
spelrätt 1550 kr betalas senast 31 mars.
Du som tog Gröna kortet 2018 får 500 kr
rabatt på medlemsavgiften.
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag
till att betala spelrättsavgiften.

Greenfee 2019
Greenfeeavgifterna nästa år förblir
oförändrade. Senior 18 hål 320 kr och 9
hål 240 kr. Se hemsidan för mer info.
Campinggäster 150 kr dagsgreenfee, en
höjning med 50 kr.
Prova-på-spel (max 2 ggr) för personer
utan Golf-ID eller medlemskap i någon
klubb spelar som tidigare år för förhöjd
greenfeeavgift. Se hemsidan för info.
NYTT: Medlem som vill ta med en gäst en
eller två ggr för att visa upp vår fina bana
kan kvittera ut greenfeebiljetter i shopen.
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BILDPOTPURRI SÄSONGEN 2018

RESULTAT TÄVLINGAR 2018
Tisdagsgolfen
1.

Roger Johansson

2. Anders Gustavsson

Onsdagsgolfen
1.

Morgan Axedén

2. Christopher Abramsson

Senior/Veterangolfen torsdagar
1.

Gert Vestelind

2. Bengt Gustafsson

Plannja Open
1.
2.

Bjarne Petersson/Niklas Vilhelmsson
Patrik Weilund/Anders Sandin

Trivselhus Open
1.
2.

Jimmi Olsson/Ulf Hördegård/Mattias Arvsäter
Kjellström/Kjellström/Rylander

Wärdshustävlingen
1.
2.

Åke Larsson/Rigmor Larsson/Stefan Höglin
Morgan Axedén/Felix Axedén/Pär Richardsson

Ramkvilla Open
1.

Stefan Höglin

2. Peter Sidvall

Bengtsson Open
1.

Patrik Weilund

2. Morgan Axedén

Ryder Cup
1.

Foursome Uppvidinge
Singel herr C Kenstam UGK Dam I-B Lingmerth RGK

Värendskog Open
1.
2.

Bo Jadeberg Vetlanda GK
Anders Karlsson Vetlanda GK

Byalagscupen
1.
2.

”Team Fröset” Pär Richardsson/Claes Eriksson/Jörgen
Hugosson/Håkan Richardsson
M Axedén/G Vestelind/Felix Axedén/R Gustavsson

KM Matchspel
1.

Gert Vestelind

2. Morgan Axedén

Klubbmästerskap
1.
1.

Marcus Darvelid
Carola Fingalsson

Klassvinnare H40/D40 Morgan Axedén; H50/D50 Michael
Mårtensson, H60/D60 Stefan Höglin, H70/D70 Elsa C. Lundin
3-mannascramble damer Växjö/Alvesta/Rockatorp/Glasriket
1.

Britta Carlsson RGK/Annica Ahlén/Sussi Karlsson

Företagsgolf/Sponsorgolf
1.

Henrik Jonsson/Oskar Alvarsson Byggf:a S Alvarsson

SPF Jönköping DM. 1. Herr Arne Lingmerth Tranås 1. Dam
Marita Ortstam, Strandtorps GK
Teen Tour First. 1. Adam Franzén
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1. Stina Eriksson
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Ramkvilla Golfklubb 2018 och 2019
Vi riktar ett speciellt tack till alla som köper
reklamplats eller sponsrar oss och våra tävlingar!
Bengtssons Cykel o Service, Braås Järnhandel, Byggfirma S Alvarsson Korsberga, Börjes
Tankcenter, Åseda, Combimontage Lammhult, DINA Försäkringar, Handelsbanken Vetlanda,
Holst Åkeri & Gräv Sävsjö, ICA Puttes Lanthandel Ramkvilla, Jobtop Braås, J.W. Nordic
Vetlanda, Kenneth Erikssons Bygg AB, Kontorsspecial Vetlanda, Korsberga Byggprodukter AB,
Lamme Konsult/Ramkvilla Wärdshus, Little Rock Lake Zipline, Lundahl Lås Vetlanda,
Länsförsäkringar, MKTT Slageryd, Myresjöhus, Njudung Energi, Plannja Steinwalls AB, POTAB S.
Solberga, Qubic Reklam AB, Ramkvillabuss, Ramkvilla Herrgård, Rooths Måleri Braås, SEB
Vetlanda, Slageryds Bil och Traktor, Sydved, Södra Wood Ramkvilla, Tandvårdshuset Vetlanda,
Team Torp Myresjö, Trivselhus, Vallsjö-Hus Sävsjö, Volvo Braås, Värendskog AB, Willa Nordic
Stockaryd, Åkessons Mäklarbyrå och Åseda Eltjänst.
Årets Företagsgolf den 24 augusti vanns av Henrik Jonsson/Oskar Alvarsson, Byggfirma S.
Alvarsson. Vi återkommer under våren med datum för 2019 års augustitävling.

En liten Julhälsning från Henrik och Björn
2018 blev konstigt på många vis och vi får hoppas att kommande år blir lite mer normala.
Först en vinter som aldrig ville ge sig och när den väl gjorde det så blev det rekordvarmt
istället. En värme som höll i sig längre än vad vi ville egentligen. Förutom att banorna tog
väldigt mycket stryk och många tyckte det var för varmt för golf.
Ett nytt ansikte i form av Björn Kellander dök upp som tränare på Ramkvilla och
efter en mjukstart så har han nu påbörjat sin tränarutbildning som är klar i april 2021. Björn
kommer tillbaka till Ramkvilla till våren och då med sju färska veckor från utbildningen,
förhoppningsvis med massor av nya idéer. Klubben har planer för utveckling och tillsammans
med er så kan vi även förbättra den idrottsliga avdelningen. Fler nybörjare och fler kurser med
ännu fler deltagare är målet.
Själv hade jag i år planerat att fokusera mer på Rockatorp men jag skulle också
visa mig på Ramkvilla en del. Jag kände mig emellertid väldigt trött under våren och fick i
stället jobba betydligt mindre än vad jag hoppats på.
Nu laddar även jag batterierna inför 2019 och tror att efter ett knasigt 2018 så
blir det ett fantastiskt 2019.

God Jul och Gott nytt år
önskar
Henrik & Björn.
Senaste nytt hittar du på vår hemsida www.ramkvillagolf.com eller gör ett inlägg på
facebook Ramkvilla Golfklubb. Välkommen även att kontakta oss på info@ramkvillagolf.com
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