Seniorkommitténs verksamhetsberättelse för 2011
Bakgrund
Seniorkommittén är nu inne på sitt tolfte verksamhetsår. Aktiviteterna inom kommittén står öppen för
damer 50+ samt herrar 55+. Kommittén är en värdefull tillgång för våra seniorer och klubben.
Alltsedan 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 tre protokollförda sammanträden kompletterat med vissa informella
kontakter. Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande - Lennart Håkansson, v. Ordförande - Jan Nilsson, Sekreterare - Kjell R. Söderberg,
Kassör - Gunnar Waltersson, Tävlingsledare - Rolf Hansson, Webbmaster - Lars-Olof Petersson samt
Ledamot Lars Stark. Som revisorer för 2011 kvarstår Alf Franzén och Kurt Laarm.
Valberedningen består av Staffan Hermansson och Våge Bardh.
Tävlingsverksamhet
Tisdagsgolfen utgör som tidigare basen i verksamheten. Antalet deltagare per speldag varierar mellan
40 till 50 spelare. Totalt har 76 klubbmedlemmar varav 14 damer deltagit i tisdagsgolfens serietävling.
Deltagarantalet är rekord.
I tävlingen ”Bengans Pokal” som är en integrerad del av tisdagsgolfen räknas de fem bästa resultaten
från 8 speldagar. Övriga tisdagar samt hela juli månad spelades slaggolf eller andra spelformer i
enskilda tävlingar.
Stig-Ola Lövgren, vårt bowlingorakel, stod som slutsegrare i tisdagsgolfen serietävling, medan
andraplatsen belades av fjolårets segrare Micael Berntson. Bästa dam blev liksom föregående år Inger
Bardh som placerade sig på åttonde plats totalt.
De 15 bäst placerade plus fjolårets pokalsegrare gjorde sedan enligt statuterna upp om en inteckning i
”Bengans Pokal”. Carl-Gustaf Forssmed stod som slutsegrare i pokaltävlingens final.
Traditionsenligt arrangerades även i år Ulf von Otters Memorial sponsrad av Västanå Slott.
Klass A vanns av Thomas Thiderman och klass B av Jan-Erik Hillerström.
Vidare har arrangerats en individuell tävling i cup-/matchspel med maxantalet 32 spelare. Tävlingen
blev fulltecknad. Jan-Erik Hillerström segrade efter en jämn finalmatch med Weimar Nilsson.
Looser-cup vanns av Göran Björndal.
I slutet av säsongen arrangerades Mäster Gudmundsgolfen sponsrad av vår krögare, som ställde upp
med ett rikhaltigt prisbord. Tävlingen gick i en klass. Bonnie Fredén, fjolårets segrare i klass B stod
som slutsegrare följd av Våge Bardh och Lars Stark.
I serien ”Gamla Grabbar” för herrar 60+ belade Gränna en andra plats efter ”omöjliga” A6.
Gränna har vidare deltagit i det nationella seriespelet H55, H65 samt H75.
H65-laget med Weimar Nilsson som lagledare spelade som nyuppflyttat lag i Division 1. Tyvärr fick
dock Gränna genast respass tillbaka till Division 2.
I H75 placerade sig Gränna som trea i sin serie medan Grännas herrar i H55-serien blev sexa.
Klubbmatcher har spelats mot Hook resp. Tranås. Matchen mot Hook förlorade Gränna på
hemmaplan. Mot Tranås som spelades borta-/hemma vann respektive lag på sina hemmaplaner. Totalt
stod dock Tranås som slutsegrare.
Samkväm
Efter finalen i ”Bengans Pokal” tisdagen den 6 sept. 2011 inbjöd Seniorkommittén traditionsenligt
samtliga spelare till ett gemytligt samkväm i Klubbhuset. Finalen hade samlat 51 deltagare. Vid kaffet
förrättades prisutdelning för ”Bengans Pokal”, dagens tävling samt serietävlingen.
De 15 bästa i serietävlingen fick välja pris från det dignande prisbordet. Resterande priser kommer att
fördelas i samband med den hemliga resan.

Ekonomi
Seniorkommittén baserar sin verksamhet på startavgiften kr 40 vid tisdagstävlingen. Med denna avgift
finansieras priser, resor, träning samt olika trivselaktiviteter vid våra träffar.
Golfresor
Jan Nilsson med bistånd av Lars Sundberg har i år arrangerat fyra lyckade och välbesökta golfresor.
Redan den 22-29 mars åkte 13 seniorer till Praia D`el Rey i Portugal, där de spelade högklassig golf.
Weimar Nilsson lyckades t.ex. nästan med en albatross, men fick nöja sig med en eagle.
På den obligatoriska vårresan 11-13 maj åkte ett trettiotal seniorer till Äppelgårdens GK i Båstad.
Vädret var vackert och boendet bra. I tävlingarna visade Hans Carlström framfötterna och blev bäst.
Den omsusade ”Hemliga Resan” 19 september hade samlat 48 förväntansfulla golfspelare. Resan gick
till den utomordentligt fina anläggningen Bråvikens GK. Tyvärr hade vädrets makter gjort banan
mycket regndränkt vilket hämmade spelet. Mellan solskensstunderna öste tyvärr regnet ned.
Höstresan 24-26 september hade samlat ett tjugotal deltagare. Färden gick till Nyköpings GK, som har
två banor, Västra och Östra. Under vistelsen med fint väder hann våra golfare med att spela båda
banorna. Boendet på Stjärnholms slott var förnämligt med god mat.
Att arrangera våra golfresor är ett omfattande arbete och kräver stor erfarenhet. Vi har därför all
anledning att tacka våra researrangörer Jan Nilsson och Lars Sundberg för årets mycket lyckade
researrangemang.
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 fem 3-mannalag i en korpserie.
Med Josefin Håkansson som ledare startade Seniorkommittén våren 2008 s.k. golfgympa. Den blev
mycket populär. Då Josefin är leg sjukgymnast är programmet direkt anpassat för oss seniorer.
Gympaprogrammet onsdagar klockan 1330 – 1430 i Gympasalen, missionskyrkan i Kaxholmen är
inplanerat 26/10 – 14/12 samt 11/1 – 28/3 nästa år.
Det skall tilläggas att golfspelet på banan fortsätter så länge banan är öppen.
Till klubbens förfogande
Seniorerna ställer sig som tidigare till klubbens förfogande för olika arbetsuppgifter såsom
bollplockning, dammrensning, snickeri- måleri- greenarbeten samt som funktionärer vid nationella
tävlingar. Ett stort antal seniorer återfinns som golfvärdar under helgerna.
Inför säsongen 2012
Ett höstmöte/årsmöte i Seniorkommittén är inplanerat till onsdagen den 16 november 2011
klockan 1500 i Kaxholmens Missionskyrka i Kaxholmen.
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 2011. Ett speciellt tack riktar vi till vårt alltid vänliga och hjälpsamma kansli.
Vi kan inte undgå att nämna banan som successivt har förbättrats år från år. Bakom detta ligger ett
kunnigt, intensivt och engagerat arbete
Till sist ett stort tack till vår huvudstyrelse samt klubbchefen Rickard Allard som med vänlig och fast
hand håller ordning och reda i klubben till allas vår trevnad och trivsel.
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