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Finns det intresse för fler matchlag för H65+? 

 
Bakgrund 
Idag har klubben tre matchlag för herrar som är 65 år och äldre. Det finns två H65-
lag och ett H75-lag och de ingår i Mellansvenska Veteranseriens system.  
Klubben har inget lag för denna kategori i Sörmlands seriespel. 
Det finns idag flera spelare i kategori H65+ som inte tillhör något lag men uttryckt 
önskan att vilja delta i något matchserielag. Vi kommer förmodligen också att få fler 
spelare i denna kategori framöver då de stora årskullarna uppnår pensionsålder. 
 
Idé 
För att kunna ge fler möjlighet att delta i matchspel finns en idé att starta två 
ytterligare lag nästa år och då i Sörmlandsserien, ett lag för H65 och ett lag för H70. 
(H75 finns inte i Sörmlandsserien). Flera spelare i H65 är också över 70 år och om 
de bildar ett H70-lag blir det plats för lite yngre att fylla upp H65-lagen med.  
Klubben har också ställt sig positiv till att starta ytterligare lag.  
 
Information 
Speldagar/Hcp-gränser 
Mellansvenska serierna 
H65 div 2.  Speldag tisdagar kl 10.00. Hcp-gräns 22.0. 
H65 div 3.  Speldag tisdagar kl 10.00. Hcp-gräns 26.0. 
H75.   Speldag tisdagar kl 10.00. Hcp-gräns 28.0. 
Sörmlandsserien 
H65.  Speldag måndagar kl 10.00. Hcp-gräns 24.0. 
H70.  Speldag torsdagar kl 10.00. Hcp-gräns 28.0. 
 
Intresselista 
Finns det då tillräckligt med intresserade spelare att fylla lagen med? 
Vi tror det men vill veta om det verkligen är så. 
Vi vill därför att de H65+ som är intresserade att delta i något lag antecknar sig på en 
lista som sitter på anslagstavlan i klubbhuset. Ange också då vilket lag som är mest 
intressant. Detta gäller även för de som ingår i något lag idag. 
För varje lag måste det finnas en kontaktman/lagledare. Notera också om du är villig 
att bli det. 
 
Sune Englund (Lagledare H65 div 3), Erik Heed (Lagledare H65 div 2) 
Jan Andersson (TK), 
	  

 
	  


