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Vårmöte
Klubbhuset

Plats

42

Närvarande
Mötet öppnas

1 Lennart Håkansson förklarade mötet öppnat.

Mötesordf

2 Till mötesordförande valdes Lennart Håkansson.

Mötessekr

3 Till sekreterare valdes P-O Olsson.

Justering

4 Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Lago och Stig-Ola
Löfgren.

Dagordning 5 Förslaget till dagordning fastställdes med några kompletterande
punkter.
Verksamhetsberättelse

6 P-O Olsson presenterade verksamhetsberättelsen för 2016, vilken
godkändes och lades till handlingarna.

Matchspelet

7 Beslutades att matchspelet genomförs enligt följande: tävlingen är
öppen för både kvinnor och män, sammanlagt 32 deltagare. Nytt
för 2017 är att tävlingen spelas med 25% reducerat hcp för att inte
skillnaden i spelhcp ska bli för stor. Seedning kommer inte att
tillämpas.
Efter första gemensamma spelomgång går vinnarna till höger och
förlorarna till vänster på spelschemat. Vinnare på högersidan
vinner hela matchspelet. En match om andrapriset spelas mellan
vinnaren på vänstersidan och tvåan på högersidan. Förloraren i
den matchen blir trea och tvåan på vänstersidan blir fyra.
Startavgift 60 kr.
Anmälningslista anslås 28 mars på klubbens anslagstavla.
Anmälningstid utgår 25 april, först till kvarn- principen gäller och
vid överanmälan upprättas en reservlista.
Gemensam startdag 30 maj.

Randi informerade

8 Randi informerade om vad som hänt under vintern. En del
extrakostnader har uppstått p.g.a. att en värmepump gått sönder
och att vi varit tvungna att sätta upp elstängsel mot vildsvin från
motorvägsbron till hål 9.
Medlemsantalet är f.n. 681, varav 90 passiva. Drygt 200 har ännu
inte betalat årsavgiften.

Philip Cooper 9
informerade

•
•
•

Philip Cooper berättade bl.a. att han har planer på att
erbjuda seniorerna ett lektionspaket.
En del förändringar har ägt rum i klubbhuset.
Philip ville betona att även om vår shop inte är
fullsorterad, kan den erbjuda i princip samma priser som
t.ex. Dormy, det är bara att beställa.
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Arbete pågår för att vi tillsammans med sponsorer, via
stöd till kampen mot prostatacancer och bröstcancer, ska få
nya bollar och mattor på driving-rangen. Förra året gav
rangen 146.000 kr i intäkter, vilket är en glädjande ökning
från föregående år med ca. 55 000 kr.
30 aug – 1 sept är Gränna GK värd för Polis-SM. Philip
vill gärna ha en grupp seniorer som kan vara värdar.
Förfrågan kommer senare.
Orange tee kommer att läggas ut på fairway, kortklippta
och bättre placerade än tidigare. Denna tee är till för
nybörjare och som ett alternativ för damer tävlande (med
reducerad hcp) på tisdagsgolfen. En lokal slope tas fram av
Philip.
På städdagen 8 april kommer restaurangen att stå för
maten. Då kan man också köpa rabatthäften med 10
luncher till reducerat pris (750 kr). Priset efter 8 april blir
780 kr.
Banan har slopats om, nästan alla får ett slag extra. Nya
slopetabeller kommer att sättas upp.
Eftersom Jonas Waern in kommer tillbaka, fattas f.n. en
banarbetare. Vi behöver, till dess att en ersättare anställs,
hjälp med städning av omklädningsrum och toaletter tre
gånger/vecka. Intresserade kontaktar Philip, Patrik
Svensson eller Lennart Håkansson

För sen betalning av 10 En diskussion fördes om hur man bäst får medlemmar att betala
sin årsavgift i tid. En del av problemet är att aktuella telefon- och
årsavgift
adressuppgifter inte uppdateras av medlemmarna, vilket innebär
att klubbens personal har svårt att få kontakt med dem för att föra
en dialog om varför de inte vill stötta sin egen klubb på bästa sätt.
Vinteraktiviteter 11 Stig-Ola Löfgren (bowling) och Lassas Forssmed (bangolf)
informerade om vinterns aktiviteter.
Tävlingar 12 Britt-Marie Allard informerade om nya tävlingar.
Tisdagsgolfen 18 och 25 april läggs ihop till en tävling,
Vårcupen ”April, april!”. En anmälan räcker.
Efter diskussion med Patrik S. har vi blivit lovade kanonstart
varannan tisdag, information i GIT.
Vi kommer att komplettera de individuella tävlingarna (utom
Seniorpokalen och Ulf von Otters Memorial) med en lagtävling
varje gång (totalt 8). Utöver individuell score förs en lagscore för
bollen.
Under säsongen genomför vi en eclectictävling, där man kan
anteckna resultat på enskilda hål. Man kan bara notera score från
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samma tee, alltså enbart gul, enbart röd etc. Inför sista omgången
sparas minst tre hål, ett par tre, ett par fyra och ett par fem.

Seriespel 13 Vi har anmält lag (6 spelare /lag, 4 resultat räknas) för seriespel i
H60 (lagansvariga Hans Granbom och P-G Nyqvist)
H70 (2 lag, lagansvariga Weimar Nilsson och Boleif Carlsson)
H80 (lagansvarig Göran Björndal)
D70 (lagansvarig Christina Björk, 4 deltagare)
Gamla grabbar 14 Eftersom en viss mättnad med samma återkommande spelplatser
finns, kommer Gränna att för säsongen 2018 lägga fram ett
konkret förslag på ny indelning av gruppindelning (ansvariga
Lennart Håkansson och Valdemar Johansson).
I vår grupp under 2017 ingår Gränna (16 maj), Skinnarebo (29
maj), Ryfors (16 juni), Wiredaholm (10 aug) och A6 (30 aug).
Finalen spelas i Nässjö 11 sept.
GG spelas i två klasser, A (hcp -18,0) och B (hcp 18,1- 36,0). Alla
anmälda deltar i lagtävlingen, men endast de tio bästa räknas. Om
något lag bara har 8 deltagare, räknas de åtta bästa i varje lag. Vid
färre får laget komplettera med dagens sämsta 8:e score.
Samtliga tävlingar har kanonstart (09.00 eller 10.00). Greenfeen är
200kr + startavgift 40kr. Det året man fyller 70 spelar man från
röd tee.
KM H70 15 Tidigare spelades KM H70 sin första runda på tisdagen och den
andra på lördagen. Vi kommer att begära att få spela runda 1 på
lördagen och runda 2 på söndagen.
Vårtouren 16 Ingvar Sieverth informerade om en nyhet för i år, Vårtouren, en
partävling (bästboll) som spelas enligt följande:
18 april Skinnarebo
20 april Hook
25 april A6
27 april Wiredaholm
2 maj Götaström
4 maj Jönköping
9 maj Gränna
11 maj Ryfors
Hösttouren spelas som tidigare, speldatum kommer senare.
Utbyte med andra 17 Vi har matchspelsutbyte med tre andra klubbar:
Mjölby (både damer och herrar, ansvarig Britt-Marie Allard) 2
klubbar

Gränna GK
Seniorkommittén

Vårmötesprotokoll
2017-03-15

Sid 4

maj i Gränna och till hösten i Mjölby.
Hook (bara herrar, ansvarig Valdemar Johansson), i Gränna 8 juni
Tranås, (bara herrar, ansvarig Göran Lago) i Tranås, 17 aug.
Valfri tee 18 Britt-Marie Allard meddelade att som tidigare kan herrar som fyllt
70 välja mellan att spela från gul resp röd tee. Man måste anmäla
detta, helst genom att skriva ”röd tee” i kommentarfältet i GIT.
Damer fyllda 50 kommer att kunna välja orange tee på samma
sätt.
Budget 2017 19 Britt-Marie Allard presenterade styrelsens förslag till budget för
2017. I tävlingarna får vi in ca 1 100 startavgifter á 40 kr, totalt
nästan 50 000 kr. Totalt 40% delas ut som priser vid varje tävling.
Utöver detta gör vi lite andra saker som behöver finansiering: fika
vid möten, seniorpokalspriser, delar av hemliga resan etc. Vi har
totalt 67 000k kr i intäkter och ca. 63 000 kr i utgifter.
Förslaget godkändes.
GRIS 20 Ansvariga för det ideella arbetet, GRIS, redogjorde för läget.
Driving rangen: Ingvar Sieverth
Bunkrarna: P-O Olsson
Greenvältningen: Lennart Håkansson
Trimmer röjning runt skyltar: Anders Walldow
Övrigt: Lennart H och Patrik S.
Bedömningen är att vi kan fullgöra det vi åtagit oss, men kanske
behövs ytterligare ett par arbetslag.
Resor

Avtackning av S-O
Lövgren

Mötet avslutas

Lassas Forssmed redogjorde för årets resplaner. Två resor är
planerade, en tredagars till Åsundsholm 8-10 maj (34 anmälda
f.n.) och en hemlig resa till hösten. Lassas Forssmed och Lars
Sundberg ansvarar.
Ordf. upprepade avtackningen av Stig-Ola Löfgren som kassör
(slutade redan 2015). Nu fick han äntligen sina blommor, tyvärr,
två år försenat.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

/Per-Olov Olsson

Justeras: Lennart Håkansson

Göran Lago

Stig-Ola Löfgren

