Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2006
Bakgrund
Seniorkommittén har sju verksamhetsår bakom sig. Aktiviteterna står öppen för damer 50+ samt herrar 55+.
Kommittéstyrelse och målsättning
Under året har kommittén haft följande styrelsesammansättning:
Jan Nilsson Ordf., Lasse Stark, v. Ordf. samt bitr. tävlingsledare, Kjell R. Söderberg sekr., Gunnar Waltersson,
kassör, Inge Candinger, tävlingsledare samt Rolf Engberg, ledamot för kommitténs klubbarbeten och resor.
I valberedningen ingår Bror Skoglund, ordförande, Erling Svensson samt Rolf Engberg.
Seniorkommittén har som målsättning att ”Skapa en god och kamratlig anda”.

Samarbetet med huvudstyrelse, kansli, banpersonal samt övriga funktioner har fungerat mycket bra.
Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolfen utgör basen i verksamheten. Antalet deltagare per speldag har varit 35 till 40 stycken.
Totalt har 56 klubbmedlemmar varav 5 kvinnliga spelare deltagit i tisdagsgolfens serietävling.
De sex bästa resultaten från 16 speldagar räknas i tävlingen.
Våge Bardh vann på 416 slag följd av Daag Jonsson 423, Sven-Erik Lindgren 426 samt Göran Björndal 429 slag.
Bästa dam blev Inger Baardh med 436 slag, vilket placerade Inger totalt på nionde plats.
För tionde och sista gången spelades den 5 september tävlingen om vandringspokalen ”Hasse Romans Minne”.
Lasse Stark vann och ståtar tillsammans med Boleif Carlsson på två inteckningar. Ingen spelare har lyckats uppnå
de stipulerade tre inteckningarna under pokalens 10-åriga vandring. En sluttävling bland de åtta spelare med
inteckning arrangeras den 28 augusti 2007 om vem som slutgiltigt får behålla pokalen.
Inför 2007 har ett nytt vandringspris satts upp ”Kaj och Maritas vandringspris”. Tävlingen är öppen för samtliga
spelare inom seniorgolfen. Priset kommer att vara ständigt vandrande.
I serietävlingen ”Gamla Grabbar Södra Vätterbygden” för herrar 60+ har 5 lag deltagit. Gränna GK belade i år en
andra plats efter A6. I serietävlingen ”H65 Norra” placerade sig Gränna trea efter Jönköpings GK och A6.
Slutligen har klubbmatcher mot Tranås GK samt Hooks GK spelats under säsongen.
Samkväm
Traditionsenligt inbjöd Seniorkommittén samtliga spelare samt kanslipersonalen till ett samkväm i Klubbhuset
efter serietävlingens final tisdagen den 5 september. Årets arrangemang inramades av ett festligt dukat bord med
god mat. Vid kaffet förrättades prisutdelning från ett rikhaltigt prisbord, där samtliga spelare i serietävlingen fick
pris. Som avslutning tackade Ingvar Siverth arrangörerna av ”Tisdagsgolfen” samt Seniorkommitténs styrelse för
en väl genomförd säsong.
Ekonomi
Seniorkommittén baserar sin verksamhet på startavgiften kr 40:- vid tisdagstävlingen. Med denna avgift
finansieras priser, resor, träning samt olika trivselaktiviteter vid våra träffar.
Golfresor

Seniorkommittén har under år 2006 arrangerat tre golfresor.
Vårens resa på tre dagar gick till Skåne med spel på Tomelilla, Ystad samt Degerbergas golfbanor.
Höstresan, även den under tre dagar styrdes till Karlskrona och banorna Växjö, Trummenäs och
Nicklastorp.
Mycket uppskattad blev den subventionerade resan till Vreta Kloster i Östergötland den femte oktober.
Banan, som anlades samtidigt med Gränna, fick många positiva omdömen av de ca 30 deltagarna.
Vinteraktiviteter

Under vintersäsongen arrangerar Seniorkommittén varje tisdag en turnering i bangolf hos Bangolfklubben i
Jönköping. Deltagarantalet pendlar mellan 15 till 20 spelare per gång. På torsdagarna spelas bowling med ca 15
deltagare. Seniorkommittén har i år även deltagit med två korplag i bowling. På onsdagarna kan de seniorer som
behöver mjuka upp sina muskler simma i den sköna bassängen på Rosenlundsbadet.
Till klubbens förfogande
Många medlemmar i Seniorkommittén disponerar relativt fritt sin tid och ställer gärna sin disponibla tid till
klubbens förfogande. Under året har dammrensning samt greenarbeten varit aktuella uppgifter.
Inför säsongen 2007
Ett upptaktsmöte arrangeras den 21 mars klockan 1800 i klubblokalen. När vädret tillåter kommer vi att varje
tisdag klockan 10.00 spela på korthålsbanan till dess stora banan öppnas.
Tack alla spelare och ansvariga inom klubben
Till sist ett tack till alla spelare som med gott humör och en aldrig svikande tävlingsinstinkt tar del i
Seniorkommitténs aktiviteter. Det är Ni som skapar den fina stämning som alltid råder vid våra träffar.
Slutligen vill kommittéstyrelsen tacka alla ansvariga inom klubben för ett gott samarbete under år 2006.
Ett speciellt tack riktar vi till vårt alltid vänliga och hjälpsamma kansli!
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