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ORUSTSENIORERNA
Redovisning av enkätsvaren sept. 2019
• OS-kommittén har arbetat med sammanställningen av svaren på den 

enkät som genomfördes i slutet av säsongen 2019. 
• Avsikten var att redovisa svaren och vår analys vid det 

UPPTAKTSMÖTE som planerats i april 2020. Inställt pg av Corona.
• Vi publicerar nu en sammanställning som delvis visats tidigare. Här 

finns även kommentarer med. 
• Enkätsvaren bekräftar den bild vi i OS-kommittén haft av att det finns 

delade meningar om en hel del. 
• För att så många som möjligt ska tycka att det är roligt att spela 

måndagstävlingar har vi valt att fortsätta med ett tävlingsprogram 
med blandade spelformer mm.

OS-enkät 2019

•160 deltagare (varav 20 endast på lagtävlingar)
•100 män och 60 kvinnor
•1.200 ronder spelade vid 22 tävlingstillfällen
•40 olika vinnare
•Lågt deltagande i Eclectic
•9-hålsklass uppskattat
•45 enkätsvar
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# Deltagare/klass och svarsfrekvens
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Vill spela med nya bekantskaper
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Kommentarer - Spelform
• omväxlande spelformer bra 

blandade spelformer 
• önskvärt med slaggolf ibland på 9 hål 

SLOPA PB 
• slaggolf tar för lång tid

slopa slaggolf - pb istället
• ingen pb vid blandade klasser.
• vid vanliga tävlingar är det 60-70 spelare

vid lagtävlinar är det bara hälften så många spelare.
• Fler tävlingar i blandade klasser. Blanda alltid B o C. Helst alla spelar med 

alla.

Kommentarer – Speciellt bra

• Greensome, individuell anmälan möjlig
• Möjlighet att spela 9 hål

Att kunna välja 9 resp. 18 hålstävling
• Bra och omväxlande tävlingsprogram

Coctailen av olika spelformer 
Trevligt med lagspel 1 ggr /mån.
Trevligt med blandade klasser.
SOCIALA TÄVL.

• Att hänsyn tagits till önskemål om starttid vid samåkning.
• NEJ (inget) 
• Antal deltagare - utmärkt arbete av kommittén

Kommentarer - Förbättring
• Slaggolf på vissa 9-hålstävl, Färre pb-tävlingar, Ta bort poängbogeyn

Pb istället för slaggolf
• Shotgun en gång per månad med lagtävling o prisutdelning

mera scramble
• Starttid kl 9 även i juli
• Man måste ha en fikapaus efter 9:an. Om alla har det sinkar det inte 

spelet. Tänk på att många spelare i OS-tävlingr är till åren komna och 
kanske behöver ta en 10-min paus efter 9:an. De kanske vill spela 18 
hål. En fika paus skadar inte. 

• Att man inte ska kunna avboka vid lagtävling när lottning och starttid 
har meddelats. Förutom AKUT sjukdom

• Kanske en ny ordförande

Kommentarer - Övrigt
• Man kan småprata och anse att spelet är viktigt!!
• Bra att kunna avanmäla sig om det är dåligt väder, mot betalning.
• Största problemet är alla "gubbar" som letar för lång tid
• Har inte deltagit tillräckligt för att ha åsikter 
• Fler tävlingar i blandade klasser. Blanda alltid B o C. Helst alla spelar 

med alla. 
• Nöjd, Trevliga tävlingar och välorganiserat 

Bra anda under tävlingen och i klubbhuset
• Tack för allt jobb ni lägger ner på att ordna allt till det bästa. 

Glad att det finns ideella krafter som vill, orkar jobba med/för oss 
andra. Heders! Kommittén har skött sitt arbete perfekt 


