Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2020
Corona
Coronainfluensan har i princip gjort att inga organiserade aktiviteter som möten och
tävlingar genomförts. Paradoxalt nog har golfandet och aktiviteten på Gränna golfbana varit
högre än vanligt. För seniorernas del innebär det att improviserade tävlingar genomförts
framför allt på tisdagar, för att med tiden organiseras i andra former än vanligt, utan
samlingar. Två tävlingar har genomförts, Seniorpokalen och Matchspelet.
Inte heller har några medlemsmöten genomförts. Fyra styrelsemöten har genomförts, varav
ett som ersättare för det traditionella medlemsmötet under hösten. Under detta möte togs
tillfälliga beslut som ska bekräftas av första möjliga medlemsmöte för att vara giltiga.

Seniorkommitténs styrelse och organisation 2020
Under året har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden utöver många informella
kontakter. Organisationen som utsågs på höstmötet 2019 består av följande:
Styrelse
Lars Westin, ordf
Per-Olov Olsson, sekr
Lars Sundberg, kassör
Micael Berntson
Per-Göran Nyqvist
Mats Johansson, suppleant
Åke Norberg, suppleant
Revisorer
Lars-Åke Forssmed
Göran Lago
Valberedning
Ingvar Sivert
Lars-Erik Wiik
Tävlingskommitté
Lennart Håkansson
Ingvar Sivert
Bosse Svensson
Lars Westin
Reseansvariga
Lars Sundberg
Lennart Håkansson

Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolf
Tisdagsgolfen är ryggraden i vår tävlingsverksamhet och låg till en början helt nere för att
sedan ta formen av en sällskapsspelvariant utan lottning. Varje deltagare bokade sin speltid,
swishade avgift/ anmälan och rapporterade antal slag digitalt till TK.
Seniorpokalen
Seniorpokalen, vår vanliga veckotävling, genomfördes 2020 i 8 deltävlingar med en
avslutande final 15 september, där Lars Westin stod som slutlig segrare, följd av Lennart
Håkansson och Daag Jonsson. Alla finaldeltagare bjöds efter tävlingen på tvårätters
finalmåltid och prisutdelning. Man kunde välja att äta tillsammans (med fysisk distans) på
restaurangen eller ta med maten hem.
Matchspelet
Matchspelet, som inleddes i juli, avslutades 13 september och vanns av Micael Berntson som
slog L-O Petterson. 32 spelare deltog.
Utbyten med andra klubbar
Allt seriespel ställdes in liksom Gamla Grabbar. Golfköpingsmästaren blev sällskapsspel på
minst 7 banor som kvalificerar till deltagande i tävlingsspel 2021. Hösttouren fick ett lågt
antal deltagare p.g.a. sent utlysta tävlingar. Matchspelsutbytet mot Hook, Tranås och Mjölby
kunde genomföras. Mot Mjölby blev det bara ett höstmöte på hemmabanan och nu vann vi
äntligen.

Frivilligt arbete
Ett tjugotal seniorer har arbetat med skötsel av rangen (bollplockning och gräsklippning),
bunkrar och annat varje vecka, motsvarande över 1.000 arbetstimmar. En blygsam
ersättning i form av en greenfeebiljett har utgått.

Resor
Några resor har heller inte arrangerats.
Per-Olov Olsson
sekreterare

Lars Westin
ordförande

