Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2008
Bakgrund
Seniorkommittén har nio verksamhetsår bakom sig. Aktiviteterna står öppen för damer 50+ samt
herrar 55+.
Kommittéstyrelse och målsättning
Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden med följande
styrelsesammansättning:
Lennart Håkansson - Ordf., Jan Nilsson - V.Ordf., Kjell R. Söderberg - Sekr., Gunnar
Waltersson - Kassör, Lars Stark - Tävlingsledare samt Lars-Olof Petersson - Webmaster.
I valberedningen ingår Staffan Hermansson, sammankallande samt Våge Bardh.
Seniorkommittén har som målsättning att ”Skapa en god och kamratlig anda inom klubben samt att
med sin verksamhet bidra till friskvård och välbefinnande”.
Samarbetet med huvudstyrelse, kansli, banpersonal samt övriga funktioner har fungerat mycket bra.
Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolfen utgör basen i verksamheten. Antalet deltagare per speldag har varierat mellan 35 till
45 spelare.
Totalt har 60 klubbmedlemmar, dock enbart två kvinnliga spelare, deltagit i tisdagsgolfens
serietävling.
De sex bästa resultaten från 12 speldagar räknas i tävlingen. Totalt tre speldagar har ägnats åt andra
spelformer.
Inge Candinger vann serien på 421 slag följd av Sven-Erik Lindgren 432, Lars-Olof Petersson 435,
Micael Berntson 437 samt klubbens ordförande Ingvar Siverth med 437 slag.
Inför 2008 hade ett nytt ständigt vandrande vandringspris satts upp ”Bengans Pokal”, skänkt av en
av klubbens eldsjälar Bengt ”Bengan” Nilsson. Tyvärr flyttade ”Bengan” till Finland under
sommaren och lämnar ett stort tomrum efter sig, inte minst genom sina uppoffrande arbetsinsatser.
Bland de 15 kvalificerade till finalspelet om en inteckning i ”Bengans Pokal” vann Håkan Östblom
och blir sålunda den förste seniorspelaren som får sitt namn ingraverat i vandringspriset.
Ett individuelt cup-/matchspel hade lagts in bland årets tävlingar med valfri speldag. 41 spelare hade
anmält sig till denna tävling. Efter finalspel mellan Weimar Nilsson och Sven-Erik Lindgren stod
Weimar som slutlig segrare. Loosers cup avgjordes mellan Stig-Ola Lövgren och Valdemar
Johansson där Stig-Ola drog det längsta strået.
I externa serietävlingar har Gränna i år varit framgångsrikare än föregående år. Bäst lyckades
spelarna i H65, som i Div. 2 Norra vann sin serie och därmed flyttas upp till Div. 1. I serien H75
Div. 2 belade Gränna en femte plats. I lagtävlingen ”Gamla Grabbar” med A6, Gränna, Ryfors,
Skinnarebo samt Wiredaholm placerade sig Gränna först på tredje plats, dock endast sju slag efter
segraren A6.
Två klubbmatcher har spelats. En mot Hook, som Hook vann på sin hemmabana, medan i
klubbmatchen mot Tranås om två matcher vann respektive lag på sin hemmabana.
Samkväm
Traditionsenligt inbjöd Seniorkommittén samtliga spelare samt kanslipersonalen till ett samkväm i
Klubbhuset efter serietävlingens final tisdagen den 2 september. Vid kaffet förrättades prisutdelning
från det välfyllda prisbordet.
Ekonomi
Seniorkommittén baserar sin verksamhet på startavgiften kr 40 vid tisdagstävlingen. Med denna
avgift finansieras priser, resor, träning samt olika trivselaktiviteter vid våra träffar.
HLR-Utbildning (Hjärt-Lung-Räddning)
Genom kommitténs ordförande kunde en kurs i Hjärt-Lung-Räddning arrangeras kvällen den 6 mars
i klubbhuset. Maximala antalet deltagare 12 personer hade anmält sig till den uppskattade kursen.

Golfresor
Tre golfresor har arrangerats under 2008.
Vårens resa den 7-11 april med 21 deltagare gick till Tyskland via Göteborg till Kiel. Första dagen
besöktes Dithmarschen Golfclub och de två övriga golfdagarna Gut Apeldör Golfhotel.
Höstresan 22 – 24 september gick till Öland med förnämlig förläggning Ekerum.
Under senare år har Seniorkommittén arrangerat en mycket uppskattad endagsresa till starkt
subventionerat pris. Årets resa den 10 september med 43 glada deltagare gick till Lundsbrunn.
Vinteraktiviteter
Under vintersäsongen arrangerar Seniorkommittén varje tisdag en turnering i bangolf hos
Bangolfklubben i Jönköping. Antalet deltagare pendlar mellan 15 till 25 spelare per gång.
På måndagar och torsdagarna spelas bowling med 15-20 deltagare. Seniorkommittén deltar i år med
tre korplag i bowling.
Vårt golfspel förtsätter dock så länge banan är öppen.
Förberedelser inför säsongen 2009
Vår pro Erik Urefjord och Josefin Håkansson leg. sjukgymnast har i samverkan erbjudit seniorerna
ett träningsprogram inför säsongen 2009. Programmet består av en inledande individuell golf- och
fysisk test. Därefter följer golfgympa med ett pass i veckan under 10 veckor med start den 7 januari
2009. Träningsprogrammet avslutas med en individuell utvärdering över resultatet, som förväntas
ge förbättrad fysik och ökad slaglängd. Ett tjugotal seniorer har anmält sig till träningsprogrammet.
Till klubbens förfogande
Många medlemmar i Seniorkommittén disponerar relativt fritt sin tid och ställer gärna sin
disponibla tid till klubbens förfogande. Under året har dammrensning, snickeri- måleri- samt
greenarbeten varit aktuella uppgifter.
Inför säsongen 2009
Ett höstmöte/årsmöte är inplanerat till onsdagen den 12 november 2008 i klubblokalen.
Tack alla spelare och ansvariga inom klubben
Till sist ett tack till alla spelare som med gott humör och en aldrig svikande tävlingsinstinkt deltar i
Seniorkommitténs aktiviteter. Sedan vill kommittéstyrelsen tacka alla ansvariga inom klubben för
ett gott samarbete under år 2008. Ett speciellt tack till vårt alltid vänliga och hjälpsamma kansli, där
vi ofta mött våra styrelsemedlemmar i huvudstyrelsen som ideella arbetskrafter.
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