Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2012
Bakgrund
Seniorkommittén är nu inne på sitt trettonde verksamhetsår. Aktiviteterna inom kommittén står öppen
för damer 50+ samt herrar 55+. Kommittén har successivt blivit en alltmera värdefull tillgång för 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, banpersonal samt övriga funktioner fungerar mycket bra.
Kommittéstyrelse
Under året har styrelsen haft fyra 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, Ledamöter - Lars Stark samt Wallis Alzén. Adjungerade ledamöter
Tävlingsledare - Rolf Hansson, Webbmaster - Lars-Olof Petersson, Reseansvarig Lars Sundberg.
Revisorer för 2012 har varit Alf Franzén och Kurt Laarm med Donald Israelsson som
revisorssuppleant.
Valberedningen ordförande har varit Lars-Erik Wiik.
Vår mångårige kassör Gunnar Waltersson, som stod kvar som styrelsesuppleant, avled tyvärr den
18 maj 2012 efter en kortare tids sjukdom.
Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolfen utgör som tidigare basen i verksamheten. Från Valdemar Johanssons deltagarstatistik,
som han fört mellan den 27/3 – 18/9 kan vi hämta att vi under denna tid haft 20 tisdagssamlingar.
Totalt har 84 personer deltagit i våra tävlingar, varav 16 damer. Antalet spelade rundor är 821 st, vilket
enligt Valdemars beräkningar innebär att deltagarna gått ca 800 mil, då en runda motsvarar 9 – 10 km.
Genomsnittligt har vi varit 41 personer per tisdag, samma som år 2011.
De spelade rundorna fördelar sig på följande sätt:
1 – 5 ronder = 25 personer
6 – 10
”
= 20
”
11 - 15
”
= 32
”
16 - 19
”
= 20
”
Kurt Laarm har spelat alla 20 ronderna, medan Åke Eriksson, Sven-Erik Lindgren samt Jan-Erik
Hillerström spelat 19 ronder.
I tävlingen ”Seniorpokalen”, som är en integrerad del av tisdagsgolfen, räknas de fem bästa resultaten
från 8 speldagar. Poängberäkningen har i år ändrats från placeringssiffra till att första plats vid dagens
tävling ger 20 poäng, tvåan får 18, trean 16,…..sexan 10 poäng, sjuan 9 poäng, åttan 8 poäng osv ned
till en poäng för deltagande i tävlingen.
För första gången stod en dam som slutsegrare, Kerstin Wallgren med 75 poäng och Weimar Nilsson
som tvåa med 73 poäng. Seniorpokalen har haft 75 deltagare.
Traditionsenligt arrangerades även i år Ulf von Otters Memorial sponsrad av Västanå Slott.
Klass A vanns av Carl-Gustaf Forssmed och klass B av Ing-Britt Olsson.
Vidare har arrangerats en individuell tävling i matchspel. Micael Berntson stod som slutsegrare efter
finalmatchen mot Våge Bardh.
Looser-cup vanns av Göran Björndal efter finalmatch mot Ing-Britt Olsson.
I serien ”Gamla Grabbar” för herrar 60+ belade Gränna en fjärde plats. Wiredaholm stod som
seriesegrare och förpassade de senare årens ständiga seriesegrare A6 till andra plats.
Sedan många år har Grännas seniorer spelat klubbmatcher mot Hook resp. Tranås.
Matchen mot Hook förlorade Gränna på bortaplan. Mot Tranås som spelades borta/hemma vann
respektive lag på sina hemmaplaner. Totalt stod dock Tranås som slutsegrare.

Samkväm-höstmöte/årsmöte 2012
Efter tisdagsgolfen den 18 sept. 2012 hade Seniorkommittén planerat in sitt höstmöte/årsmöte i
kombination med avslutningssamkväm för säsongen. Mötet hade samlat 52 deltagare och inleddes med
en delikat buffé signerad restaurangchefen Annette Nilsson.
Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse för år 2013.
Efter förslag från valberedningen fick styrelsen för år 2013 följande sammansättning:
Funktion
Namn
Ordförande Lennart Håkanson
Vice ordf.
Jan Nilsson
Sekreterare Kjell R. Söderberg
Kassör
Stig-Ola Lövgren
Ledamot
Wallis Alzén
Suppleant
Valdemar Johansson
Suppleant
Lars Stark
Tävlingsledare Rolf Hansson
Webbmaster Lars-Olof Petersson
Reseansvarig Lars Sundberg

Mandattid
2013
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013
2013
2013
2013
2013

Som revisorer för 2013 valdes Alf Franzén samt Kurt Laarm.
Revisorsuppleant Donald Israelsson.
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.
Vid kaffet förrättades prisutdelning från dagens tävling, matchspelet samt seniorpokalen.
Ekonomi
Seniorkommittén baserar sin verksamhet på startavgiften kr 40 vid tisdagstävlingen. Med denna avgift
finansieras priser, resor, träning samt olika trivselaktiviteter vid våra träffar.
Ekonomin är stabil och vid höstmötet överlämnade Seniorkommittén 3000 kr till Joel Borefors, att
användas i kommande års juniorverksamhet.
Golfresor
Lars Sundberg och Ingvar Forsberg har i år arrangerat fyra mycket välarrangerade och välbesökta
golfresor innefattade följande: Almenara i Spanien 24 – 31 mars, Vårrresa Möre 8 – 10 maj, Höstresa
Knistad 29 – 31 augusti samt Hemliga resan 13 september.
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 hela åtta 3-mannalag, varav två damlag i
korpserie.
Med Josefin Håkansson som ledare startade Seniorkommittén våren 2008 s.k. golfgympa.
Josefin, leg. sjukgymnast, har genom sin utbildning fysiskt kunna anpassa sitt gympaprogram till oss
seniorer. De flesta deltagarna har kunnat notera positiva effekter av gymnastiken under golfsäsongen.
Trots detta fick dock den nyttiga golfgympan läggas ned hösten 2012 genom låg anslutning.

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 med
vår greenkeeper Johnny Svensson fr. o. m. 2013.
Ett stort antal seniorer är vidare engagerade som golfvärdar under helgerna.
Inför säsongen 2013
Vårmötet i Seniorkommittén är inplanerat till onsdagen den 20 mars 2013 klockan 1400 i klubbhuset.
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 2012. 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. Bakom detta ligger ett
kunnigt, intensivt och engagerat arbete av Johnny och hans personal.
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
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ordförande
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