Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2009
Bakgrund
Seniorkommittén firar i år sitt 10-årsjubileum. Aktiviteterna inom kommittén står öppna för damer
50+ samt herrar 55+. Verksamheten under dessa 10 år har kontinuerligt utvecklats. Vi konstaterar
att kommittén har blivit en värdefull tillgång för våra seniorer och för klubben.
Seniorkommittén har alltsedan starten haft som målsättning att ”Skapa en god och kamratlig anda
inom klubben samt att med sin verksamhet bidra till friskvård och välbefinnande”.
Samarbetet med huvudstyrelse, kansli, banpersonal samt övriga funktioner har fungerat mycket bra.
Kommittéstyrelse
Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande
sammansättning:
Ordf - Lennart Håkansson, v. Ordf - Jan Nilsson, Sekr - Kjell R. Söderberg, Kassör - Gunnar
Waltersson, Tävlingsledare - Rolf Hansson, Webbmaster - Lars-Olof Petersson samt Ledamot
Lars Stark.
I valberedningen ingår (Staffan Hermansson), sammankallande samt (Våge Bardh).
Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolfen utgör basen i verksamheten. Antalet deltagare per speldag har ständigt ökat och
varierar nu mellan 35 till 50 spelare.
Totalt har 72 klubbmedlemmar varav 8 damer deltagit i tisdagsgolfens serietävling. Trots att
klubbens medlemsantal minskat har antalet spelare i tisdagsgolfen ökat med 12 personer jämfört
med föregående år. De sex bästa resultaten från 15 speldagar räknas i tävlingen. Totalt tre speldagar
utanför serietävlingen i slaggolf har ägnats åt andra spelformer.
Trots en mycket omfattande arbetsinsats för klubben under en svår och omdanande period, stod
klubbens ordförande Ingvar Siverth som slutsegrare i tisdagsgolfens serietävling med 427 slag. Alla
kommitténs medlemmar glädjer sig åt denna stronga insats. Daag Jonsson belade andraplatsen med
429 slag, följd av Göran Björndal 431, Micael Berntson 431, Weimar Nilsson och Våge Bardh 434.
Bland de 15 kvalificerade spelarna till finalspelet om en inteckning i ”Bengans Pokal” vann Göran
Björndal, som blir den andre seniorspelaren att få sitt namn ingraverat i vandringspriset. Håkan
Östblom står som första namn.
Liksom föregående år har ett individuellt cup-/matchspel för max. 32 spelare lagts in bland årets
tävlingar. Efter finalspel mellan Daag Jonsson och Våge Bardh stod idégivaren till denna tävling
Daag Jonsson som slutlig segrare. Loosers cup avgjordes mellan Göran Björndal och Lars
Sundberg, där Göran drog det längsta strået.
Gränna har i år inte varit speciellt framgångsrika i de externa serietävlingarna.
I serien ”Gamla Grabbar” belade Gränna en blygsam fjärdeplacering bland de fem tävlande lagen.
Seriespelet i tre divisioner H55, H65 samt H75 gav inte heller några framskjutna placeringar.
H55 har haft Micael Berntson som lagledare. Gränna spelade i Div. 2 och slutade på femte plats
bland åtta lag.
H65 har haft Weimar Nilsson som lagledare. Gränna spelade i Div. 1 och slutade på sjunde plats
bland åtta lag och flyttas därmed ned till Div. 2.
H75 har haft Jan Nilsson/Inge Candinger som lagledare. Gränna spelade i Div. 2 och slutade även
här på sjunde plats, men bland elva lag
Två klubbmatcher har spelats. En mot Hook, som slutade oavgjord på vår hemmabana, medan i
klubbmatchen mot Tranås om två matcher vann respektive lag på sin hemmabana.
Samkväm
Traditionsenligt inbjöd Seniorkommittén samtliga spelare samt kanslipersonalen till ett samkväm i
Klubbhuset efter serietävlingens final tisdagen den 22 september. Vid kaffet förrättades
prisutdelning från det välfyllda prisbordet.

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
Tre golfresor har arrangerats under 2009.
Vårresan till Landskrona och Skåne 24-26 mars bedömdes av deltagarna som mycket lyckad.
Höstresan till Frillesås var även den mycket lyckad med bra spel, bra boende och god mat.
I den subventionerade en-dagsresan till Vara-Bjertorp deltog 42 spelare.
Vinteraktiviteter
Under vintersäsongen arrangerar Seniorkommittén varje torsdag en turnering i bangolf hos
Bangolfklubben i Jönköping. Antalet deltagare pendlar mellan 15 till 25 spelare per gång.
På måndagar och torsdagar spelas bowling med 15-20 deltagare. Seniorkommittén deltar i år med
tre korplag i bowling.
Som ny aktivitet startades Curling av Leif Lindqvist, som tyvärr har lämnat klubben. Då denna
aktivitet tilldragit sig ringa intresse kommer ingen fortsättning att ske.
Golfgympan som Josefin Håkansson, leg. sjukgymnast, startade med 10 pass under våren blev
mycket populär. Josefin återkommer redan nu i höst med ett utökat program på 25 pass, med start
onsdagen den 4 november i Landsjöskolan Kaxholmen.
Golfspelet på banan fortsätter dock så länge banan är öppen.
Till klubbens förfogande
Seniorerna har under säsongen ställt sig till klubbens förfogande för olika arbetsuppgifter som
dammrensning, snickeri- måleri- greenarbeten, bollplockning etc. Ett stort antal seniorer har även
hörsammat kallelsen att ställa upp som golfvärd.
Inför säsongen 2010
Ett höstmöte/årsmöte är inplanerat till onsdagen den 18 november 2009 klockan 1800 i
klubblokalen.
Tack alla spelare och ansvariga inom klubben
Till sist ett tack till alla spelare som med gott humör och en aldrig svikande tävlingsinstinkt deltar i
Seniorkommitténs aktiviteter. Kommittéstyrelsen vill även tacka alla ansvariga inom klubben för ett
gott samarbete under år 2009. Ett speciellt tack till vårt alltid vänliga och hjälpsamma kansli, där vi
ofta har träffat på våra styrelsemedlemmar i huvudstyrelsen som ideella arbetskrafter. Vi kan inte
heller undgå att speciellt tacka banpersonalen med Johnny i spetsen för den utomordentligt fina
skötseln av vår bana under säsongen. Banan har aldrig tidigare haft en bättre finish än i år!
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