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Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2015
Bakgrund
Seniorkommittén är nu inne på sitt femtonde verksamhetsår. Aktiviteterna inom kommittén står öppen
för damer 50+ och 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.

Seniorkommitténs styrelse och organisation
Under året har styrelsen haft två protokollförda sammanträden utöver många informella kontakter.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Lennart Håkansson, ordf
Valdemar Johansson, v ordf
Per-Olov Olsson, sekr
Lars Sundberg, kassör
Lars-Olof Petersson, webbansvarig
Wallis Alzén, ledamot
Ingvar Sieverth (suppleant)
Britt-Marie Allard (suppleant)

Revisorer
Alf Franzén
Kurt Laarm
Donald Israelsson (suppleant)

Valberedning
Lars-Erik Wiik, ordf.

Tävlingskommitté
Valdemar Johansson
Göran Lago
Britt-Marie Allard

Reseansvariga
Lars Sundberg
Lars-Åke Forssmed

Två medlemsmöten
Två allmänna möten för alla seniorer har hållits, det ena ett upptaktsmöte på våren och det andra vårt
årsmöte på hösten, då alla val görs.

Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolf
Tisdagsgolfen är ryggraden i vår tävlingsverksamhet och inleddes 17 mars med spel på övningshålen
och har sedan ägt rum i princip varje tisdag i olika former. I snitt deltog 45 spelare vid varje tillfälle
april- september. Till skillnad från de flesta andra klubbar är seniorgolfen öppen för både män och
kvinnor. Våra två tunga säsongsturneringar, Seniorpokalen och Matchspelet, genomförs också på
tisdagar.

Seniorpokalen
Seniorpokalen 2015 genomfördes i 8 deltävlingar med en avslutande final, där Micael Berndtson stod
som slutlig segrare.
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Matchspelet
Matchspelet, som inleddes 28 april och avslutades 13 sept, vanns av Göran Blomqvist som slog LarsOlof Petterson i final. 32 spelare deltog, dock ingen kvinna. Lucky loser vanns av Micael Berndtson
som slog Thomas Thiderman i final.

Gamla grabbar
Vi har haft representation i Gamla grabbars fem deltävlingar, dock med ett vikande intresse, något som
bör diskuteras.

Match mot andra klubbar
Vi har matchspelsutbyte med tre klubbar, Hook, Mjölby och Tranås. Dock ställdes matcherna mot
Tranås in, p.g.a. dåligt intresse från Tranås. Matchen mot Hook går en gång/säsong, mot Mjölby både
hemma och borta. I mötena med Mjölby deltar både män och kvinnor.

Smålandsserien
Gränna GK:s seniorer har deltagit i Smålandsserien div 2 norra för H65 i 4 tävlingar och
Smålandsserien div 1 för H75 i 4 tävlingar.

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
Tre resor har genomförts, som vanligt förtjänstfullt arrangerade av Lars Sundberg och Lassas
Forssmed:
• till Perstorps GK med boende i Tyringe 4-6 maj
• till Åtvidaberg 26-28 augusti
• hemlig endagsresa till Falköping i sept

Per-Olov Olsson
sekreterare

Lennart Håkanson
ordförande

