Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2013
Bakgrund
Seniorkommittén är nu inne på sitt fjortonde verksamhetsår. Aktiviteterna inom
kommittén står öppen för damer 50+ samt herrar 55+. Kommittén har successivt blivit
en alltmera värdefull tillgång för såväl våra seniorer som för klubben.
Sedan starten har Seniorkommittén haft som målsättning att ”Skapa en god och
kamratlig anda inom klubben samt att med sin verksamhet bidra till friskvård och
välbefinnande”.
Samarbetet med klubbstyrelse, kansli, banpersonal samt övriga funktioner fungerar
mycket bra.
Kommittéstyrelse
Under året har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden kompletterat med vissa
informella kontakter. Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande - Lennart Håkanson, v. Ordförande - Jan Nilsson, Sekreterare - Kjell R.
Söderberg, Kassör – Stig-Ola Lövgren, Ledamot - Wallis Alzén, Suppleanter Valdemar Johansson samt Lars Stark. Adjungerade ledamöter Tävlingsledare - Rolf
Hansson, Webmaster - Lars-Olof Petersson, Reseansvarig Lars Sundberg.
Revisorer för 2013 har varit Alf Franzén och Kurt Laarm med Donald Israelsson som
revisorssuppleant.
Valberedningens ordförande har varit Lars-Erik Wiik.
Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolfen utgör som tidigare basen i verksamheten. Från Valdemar Johanssons
eminenta deltagarstatistik kan vi utläsa 24 registrerade speldagar inkl. den hemliga resan
till Omberg. Totalt har 93 personer deltagit minst en gång i våra tävlingar. Dessa 93
personer har spelat 1088 rundor, vilket innebär 45,3 personer i genomsnitt per speldag.
Som mest har vi varit 57 personer vid två tillfällen och som minst 28 personer vid ett
tillfälle. Tendensen är att vi successivt ökar för varje år.
I tävlingen ”Seniorpokalen”, som är en integrerad del av tisdagsgolfen, räknas de fem
bästa resultaten från 8 speldagar. För att tävlingen inte skall vara avgjord förrän efter
finalspelet utdelas dubbla poäng för placeringarna i finalen.
Slutsegrare av Seniorpokalen blev i år Weimar Nilsson. Han följdes i prislistan av
Micael Berntson, Våge Bardh samt Lars-Åke ”Lassas” Forssmed.
Den individuella tävlingen i matchspel vanns även i år av Micael Berntson. I finalspelet
besegrade han Jan-Erik Hillerström.
I Looser-cup segrade Valdemar Johansson över Sven-Erik Lindgren.
Traditionsenligt arrangerades även i år ”Ulf von Otters Memorial” sponsrad av Västanå
Slott.
I klass A segrade Kerstin Wallgren med Per Olof Arnell på andra plats.
Klass B vanns av vår ordförande Lennart Håkanson med Jane Granbom Planhammar på
andra plats.
I serien ”Gamla Grabbar” för herrar 60+ belade Gränna den femte platsen. A6 stod som
seriesegrare.

Sedan många år har Grännas seniorer spelat klubbmatcher mot Hook resp. Tranås.
I år har klubben varit lyckosam!
Matchen Gränna - Hook slutade 16 – 4 till Grännas favör.
Mot Tranås som spelades borta/hemma vann Gränna båda matcherna. Totalt stod
Gränna som slutsegrare med 21 - 16.
Samkväm - höstmöte/årsmöte 2013
Måndagen den 21 oktober 2013 hade seniorkommittén sitt årsmöte/höstmöte i
klubblokalen med 30 deltagare.
Protokoll från detta möte har tidigare distribuerats.
Efter förslag från valberedningen fick styrelsen för år 2014 följande sammansättning:
Funktion
Namn
Ordförande
Lennart Håkanson
Ledamot
Valdemar Johansson
Ledamot
Per-Olov Olsson
Kassör
Stig-Ola Lövgren
Ledamot
Wallis Alzén
Suppleant
Lars Sundberg
Suppleant
Ingvar Sievert
Adjungerade ledamöter
Tävlingsledare Rolf Hansson
Webmaster
Lars-Olof Petersson
Reseansvarig Lars Sundberg

Mandattid
2014
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2013-2014
2014
2014
2014
2014
2014

Som revisorer för 2014 valdes Alf Franzén samt Kurt Laarm med Donald
Israelsson som revisorsuppleant.
Till Valberedningens ordförande valdes Lars-Erik Wiik.
Tävlingskommittén består förutom av Rolf Hansson som ordförande, Sven-Erik
Lindgren och Valdemar Johansson.
Resekommittén består av Lars Sundberg som ordförande och Ingvar Forsberg.
Lennart Håkanson vände sig till de avgående medlemmarna i styrelsen och framförde
Seniorkommitténs tack för deras mångåriga arbete inom styrelsen. Han överlämnade
som tack en vacker blombukett.
Ekonomi
Seniorkommittén baserar sin verksamhet på startavgiften kr 40 vid tisdagstävlingen. Ca
50% återgår till priser medan resterande del finansierar resor, träning samt olika
trivselaktiviteter vid våra träffar.
Ekonomin är stabil. Vid årsmötet beslutades därför att Seniorkommittén skulle sponsra
klubben med kSEK 3 - 5 för uppmontering av 6 st el-anslutningar för husvagnar.

Golfresor
Lars Sundberg och Ingvar Forsberg har i år arrangerat fyra mycket välarrangerade och
välbesökta golfresor.
Utlandsresan till Portugal samlade 12 deltagare, Vårresan till Åhus/Kristianstads Gk 31
deltagare, Höstresan till Ringenäs 27 deltagare samt den hemliga subventionerade resan
till Skövde Gk 48 deltagare.
Vinteraktiviteter
Under vintersäsongen arrangerar Seniorkommittén varje torsdag 0930 - 1200 en
turnering i bangolf hos Bangolfklubben i Jönköping. Antalet deltagare pendlar mellan
15 till 25 spelare.
På tisdagar 1430 – 1600 tränar våra flitiga damer och herrar bowling inför seriespelet på
måndagarna klockan 1900 jämna veckor. Grännas seniorer deltar med flera lag i en
korpserie.
Till klubbens förfogande
Gränna Gk´s ideella styrka (GRIS) har under säsongen ställt upp för föreningen som
hjälp till banpersonalen med skötsel av rangen, bunkrar, vattenrensning, snickeri/målningsarbeten etc. Arbetet är organiserat i arbetslag om tre personer. Allmänna
omdömet är att arbetslagen har utfört ett mycket värdefullt arbete.
Håkan Östblom med Lennart Håkanson som ersättare samordnar nödvändiga
arbetsinsatser.
Ett stort antal seniorer är vidare engagerade som golfvärdar under helgerna.
Tack alla spelare och ansvariga inom klubben
Till sist ett tack till alla seniorer som med gott humör och en aldrig svikande
tävlingsinstinkt deltar i våra aktiviteter. Kommittéstyrelsen vill även tacka alla
ansvariga inom klubben för ett gott samarbete under år 2013. Ett speciellt tack riktar vi
till vårt alltid vänliga och hjälpsamma kansli samt till vår restaurang, som serverat
mycket god mat under säsongen.
Vi kan inte undgå att nämna banan som successivt har förbättrats år från år. Med
bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk som rådgivare har de banansvariga Patrik
Svensson och Johan Sigby samt den ideella medlemsinsatsen inte att förglömma gjort
en enastående insats. Banans finish i år har, trots den tuffa våren, varit den bästa sedan
klubben startade.
Till sist ett stort tack till vår huvudstyrelse som lagt ned ett omfattande och
framgångsrikt arbete med vår ansträngda ekonomi, arrendefrågor, restaurang och många
andra saker.
Seniorkommittén
Kjell R. Söderberg
sekreterare

Lennart Håkanson
ordförande
2014-03-05/KS

