Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2014
Bakgrund
Seniorkommittén är nu inne på sitt fjortonde verksamhetsår. Aktiviteterna inom
kommittén står öppen för damer 50+ samt herrar 55+. Kommittén har efterhand blivit
en värdefull tillgång såväl för 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 och banpersonal 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 – Valdemar Johansson ,Sekreterare –
P-O Olsson, Kassör – Stig-Ola Lövgren, Ledamot - Wallis Alzén, Suppleant - Ingvar
Siverth. Adjungerade ledamöter: Tävlingsledare - Rolf Hansson, Webbmaster - LarsOlof Petersson, Reseansvarig Lars Sundberg.
Revisorer 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 deltagarstatistiken kan vi
utläsa 24 registrerade speldagar. Totalt har 96 personer deltagit minst en gång i våra
tävlingar. Dessa 96 personer har spelat 927 rundor, vilket innebär 38,6 personer i
genomsnitt per speldag. Som mest har vi varit 60 och som minst 19 spelare.
I tävlingen ”Seniorpokalen”, som är en integrerad del av tisdagsgolfen, räknas de fyra
bästa resultaten från sex spelomgångar. Slutsegrare av Seniorpokalen blev i år Micael
Berntson. Han följdes närmast i prislistan av Valdemar Johansson, Åke Norberg och
Daag Jonsson.
Den individuella tävlingen i matchspel vanns även i år av Micael Berntson. I Loosercup segrade Lars Sundberg.
Traditionsenligt arrangerades även i år ”Ulf von Otters Memorial” sponsrad av Västanå
Slott. I klass A segrade Tommy Almqvist och i klass B vanns av Rolf Hansson.

I serien ”Gamla Grabbar” för herrar 60+ hamnade Gränna på den femte och sista
platsen.
Sedan många år har Grännas seniorer spelat klubbmatcher mot Hook resp. Tranås. Nytt
för i år var en trevlig dubbelmatch mot Mjölby GK. Matchen Hook – Gränna slutade
med Hookseger med förkrossande 17, 5 – 2, 5. Tranås vann knappt i Gränna med 8-7
och från höstmatchen i Tranås finns i skrivande stund inget resultat. Dubbelmatchen
mot Mjölby vanns av Mjölby som därmed tog den första inteckningen i ett nyuppsatt
vandringspris.
Samkväm - höstmöte/årsmöte 2014
Måndagen den 22 oktober 2014 hade seniorkommittén sitt årsmöte/höstmöte i
klubblokalen med c: a 30 deltagare. Protokoll från detta möte har tidigare distribuerats.
Efter förslag från valberedningen fick styrelsen för år 2015 följande sammansättning:
Funktion
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Namn
Lennart Håkanson
Valdemar Johansson
Per-Olov Olsson
Lars Sundberg
Wallis Alzén
Ingvar Sievert
Britt-Marie Allard

Mandattid
2015
2014-2015
2014-2015
2015-2016
2015-2016
2015
2015

Adjungerade ledamöter
Tävlingsledare Valdemar Johansson
Webbmaster Lars-Olof Petersson
Reseansvarig Lars Sundberg

2015
2015
2015

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Som revisorer för 2015 valdes Alf Franzén och Kurt Laarm med Donald Israelsson
som suppleant.
Till Valberedningens ordförande valdes Lars-Erik Wiik.
Tävlingskommitté 2015 är Valdemar Johansson och Göran Lago samt ytterligare
en person som tillkommer senare.
Resekommittén består av Lars Sundberg som sammankallande, Ingvar Forsberg
och Lars-Åke Lassas Forssmed.
Lennart Håkanson framförde Seniorkommitténs tack och överlämnade en vacker
blombukett till de avgående funktionärerna, för deras arbete i styrelsen och för Gränna
GK.

Ekonomi
Seniorkommitténs verksamhet finansieras i huvudsak av startavgiften kr 40 vid
tisdagstävlingen. C: a 50% av startavgifterna går till priser medan resterande del
subventionerar gemensamma resor, träning samt olika trivselaktiviteter vid våra träffar.
Golfresor
Lars Sundberg och Ingvar Forsberg har i år inbjudit till tre välarrangerade och
välbesökta golfresor.
Vårresan till Tyringe och Skyrups GK genomfördes med 48 deltagare, vilket var
rekorddeltagande för en golfresa. Höstresan gick till Åtvidaberg med goda 29 deltagare.
Den hemliga resan, som i år gick till Vadstena GK, hade 47 deltagare.
Vinteraktiviteter
Under vintersäsongen arrangerar Seniorkommittén bangolf hos Bangolfklubben i
Jönköping. Antalet deltagare/gång pendlar mellan 15 till 25 personer.
Flitiga damer och herrar spelar bowling som motion, en eller flera dagar i veckan, och
några herrlag deltar i Jönköpingskorpens seriespel.
Till klubbens förfogande
Gränna Gk´s ideella styrka (GRIS) har under säsongen ansvarat för skötsel av rangen
och samtliga 56 bunkrar i särskilda arbetslag. Därutöver har seniorerna regelbundet
hjälp till med gräsklippning runt möbler och anvisningsskyltar på banan,
vattenrensning, snickeri-/målningsarbeten samt ibland också med greenvältning och
greenklippning. Arbetet är organiserat i ett antal arbetslag med tre personer i varje lag.
Håkan Östblom, Ingvar Siverth, P-O Olsson och Lennart Håkanson har tillsammans
med vår headgreenkeeper Patrik Svensson samordnat nödvändiga arbetsinsatser.
Det allmänna omdömet är att arbetslagen och övriga seniorer har utfört ett mycket
värdefullt arbete. Den samlade arbetsinsatsen under säsongen beräknas till c: a 1 100
timmar.
Ett stort antal seniorer har också varit engagerade som golfvärdar under helgerna.
Tack alla spelare och ansvariga inom klubben
Till sist ett tack till alla seniorer som med stort intresse, en aldrig sinande vilja att vara
med och med ett mycket gott humör deltar i våra aktiviteter. Kommittéstyrelsen vill
även tacka alla ansvariga inom klubben för ett gott samarbete under året.
Ett speciellt tack riktar vi till vårt alltid vänliga och hjälpsamma kansli, vår duktiga
banpersonal och till vår restaurang, som serverat mycket god mat under säsongen.

Till sist ett stort tack till vår huvudstyrelse som framgångsrikt kämpat med klubbens
ansträngda ekonomi och i tuffa golftider återigen lyckats prestera ett +resultat i sitt
bokslut.
Seniorkommittén
Per-Olov Olsson
sekreterare

Lennart Håkanson
ordförande

