VERKSAMHETSPLAN för Seniorkommittén 2021.
Mål:






Att kommitténs verksamhet skall nå ut till fler seniorer, d.v.s. damer 50+ och herrar 60+ i
upptagningsområdet och försöka aktivera medlemmar som inte deltar i veckoaktiviteterna.
Att genom en bred verksamhet bidra till friskvård, välbefinnande och social gemenskap för
en växande grupp årsrika klubbmedlemmar.
Skapa en bra klubbkänsla inom seniorgruppen och bidra med samma sak totalt i klubben.
Att alltid sprida positiva omdömen om vår bana och klubb medsyfte att locka fler
greenfeegäster och nya medlemmar.
Fortsättningsvis vara en resurs för klubben genom ideella insatser.

Nuläge:







35-45 seniorer deltar varje tisdag i en golftävling för både herrar och damer. Ibland som
Seniorpokalen, ibland som tisdagsgolf omväxlande som singel- och lagtävlingar. Totalt under
2020 har 57 seniorer deltagit i Seniorpokalen med sammanlagt ca 400 starter, en minskning
mot föregående år p.g.a. pandemin.
Tävlingsutbyte med seniorer i andra klubbar som, matchspelsutbyte med Hook, Mjölby, och
Tranås GK. Gamla Grabbar Södra Vätterbygdens verksamhet inställd 2020. Golfköpings
Hösttour, (initierades av våra Seniorer under 2014).
Deltar i seriespel för D70, H60, H70 och H80.Under 2020 har D70 och H70 och H80 varit
inställda p.g.a. pandemin.
Seniorerna hjälper till med olika arbetsuppgifter på banan, bl. a. bollplockning och klippning
av ranchen, bunkerkrattning, vältning av greener m.m. motsvarande ca 1100 timmar/år.

Handlingsplan :












Styrelsen för 2021 valdes på höstmötet 2020, se hemsidan Gränna GK, Senior.
Kommittén är ekonomiskt självförsörjande genom startavgifter som alltid Swishas numera.
Förslag till tävlingsverksamheten 2021 presenteras, diskuteras och beslutas på
höstmötet.2020. Vid behov fattas kompletterande beslut av vårmötet 2021.
Klubbmatcher i matchspel mot Hook’s, Tranås och Mjölby GK, där mötet med Mjölby GK är
ett dubbelmöte.
Bjuda in de medlemmar som vi saknar på tisdagarna till spelformer som gör dem motiverade
att delta.
Göra Ryder Polka Cup till en årlig begivenhet för de båda medlems lagen för boende i Gränna
och Övriga världen.
Två golfresor planeras under året:
1. Resa med övernattningar.
2. Hemlig endagsresa.
Verka för att resultat och annan seniorinformation läggs ut på hemsidan och i lokala media.
Genomföra vinteraktiviteterna i bangolf och bowling, om smittläget tillåter.
Fortsatt ideellt arbete i samma omfattning som 2020 om seniorerna vill orkar och kan.




I kontakter med externa golfare och blivande, när det känns rätt, försöka få dem att bli
medlemmar i Gränna GK.
Fortsätta att Swisha anmälningsavgifter och höja kunskapen på ON TAG så alla bollar scorar
digitalt vid tävlingar.

