
 

 

Kommittéernas Verksamhetsberättelser 2017 

 

TÄVLING 

TK bestod under 2017 av Gunmai Karlsson samt att vid planering av tävlingsprogrammet bistod  

dam-, herr-, senior- och Junior/elitkommittéerna med en representant vardera. Denna konstellation 

har träffats flera gånger under året och också följt upp tävlingsverksamheten. 

 

Dessutom har samarbetet med kansliet fungerat utmärkt och vi har gemensamt lagt upp alla 

tävlingar och gjort lottningar mm.  

 

Utöver själva kommittén finns 20 tävlingsledare och funktionärer som gör ett mycket bra jobb för att 

tävlingsverksamheten skall fungera. 

 

I år ändrade vi på golfveckan så den var mellan onsdag och lördag. Detta gjorde att Gräppås kunde ta 

emot greenfee gäster i början av veckan och administrationen underlättades då vi kunde lotta 

tävlingarna lite senare. Dessutom kunde spelare som inte hade semester delta i lördagens tävling. 

Ändringen blev väl mottagen och under en av veckans tävlingar slog vi rekord i antalet deltagare som 

blev 172 st. 

 

Vi har 2017 arrangerat klubbtävlingar under månaderna maj, juni och augusti. Detta är i linje med 

planerna på ca en tävling per månad utöver golfveckan.  Alla våra tävlingar hade i år ett bra startfält 

och vi har haft över 1000 startande.  

 

Från GGF har vi i år också arrangerat tävlingar. Två st. var TK arrangör för och 2 juniortävlingar som 

därför JK ansvarat för. 

 

Utöver tävlingarna arrangerade vi en informations/utbildningsdag inkl. golfspel för våra 

tävlingsledare och funktionärer. 

 

Ekonomiskt har det varit ett mycket bra år då vi har haft kvar våra trogna sponsorer. TK ger ett 

överskott till klubben. 

 

TK tackar alla sponsorer, ban- och kanslipersonal samt alla våra duktiga funktionärer och 

tävlingsledare för ett trevligt tävlingsår! 

 

Gunmai Karlsson, Ordförande Tävlingskommittén 



DAM 

Kommitténs medlemmar  

Veronica Andersson, Ordförande 

Eva Lindblom 

Ingwor Brorsson 

Kerstin Wickström Ene 

 

Kick Off  

I slutet av april genomfördes damernas Kick Off. Mat och samvaro med efterföljande presentation av 

säsongens aktiviteter. Visning av shopens klädutbud samt dragning av vinster från kvällens lotteri.  

 

Veckotävlingar 

Lottade tävlingar spelades förmiddagar mellan 10.00-11.00 under den tid som varit reserverad för 

damgolfen torsdagar. Anmälan till tävlingen senast 12.00 onsdag innan spel i tävlingskalendern. 

Starttiderna kunde då förmedlas under onsdags kvällen. För övriga tävlande under dagen gällde som 

tidigare VTP (valfri tid och partner) med endast bokning av starttid och spel med annan tävlande 

dam. Reserverade tider fanns även på eftermiddagen mellan 16.50-17.20.   

16 stycken torsdagstävlingar genomfördes under året.  

 

Finalspel 
Finalen spelades en lördag 9 september med löpande lottade starter från 09.00.  

Kvällen avslutades med samvaro på Gräppås Gk med buffé. Prisutdelning dels för torsdags golfens 

totala poäng och eclectic samt för finaldagens enskilda spel. 

 

Seriespelet 

Damer har deltagit i GGF Seriespel för D30, D50, D60, D70 samt handicapserien D50+. 

 

Veronica Andersson, Ordförande Damkommittén 

 
HERR 

Kommitténs medlemmar  
Dan Tapper, Ordförande 
Magnus Öberg 
Bo Lönner  
Peter Grafström  
Thore Jonasson 
Roy Friske 

Coach H30 Peter Hörnstein, Coach H40 Stefan Andersson. 
 

Seriespelet 
H30 spelade i GGF serien Div. 2, slutade på femte plats i serien och återfinns i Div 3 2018.  
Snittscore 82,05 



H40 spelade i GGF serien Div. 3, slutade på sjätte plats i serien och återfinns i H40 Div 4 2018. 
Snittscore 87,05 

Herrgolfen 
Har spelats på onsdagar, 18 st omgångar. 
Totalt antal deltagare var 147 stycken. 
Totalt antal starter 1479 stycken. 
 
Vi hade en mycket lyckad finaldag den 16/9. Det var 46 spelare som gjorde upp om priserna i 3 
klasser. Dessa spelade 27 hål på en bana i kanonskick (tack Benny & Co).  Lunch åts efter första nio, 
framåt kvällskvisten var det festmåltid som vår krögare fixat ihop. När alla var mätta och glada 
stundade prisutdelning från ett väl tilltaget prisbord. 
 
 Dan Tapper, Ordförande Herrkommittén 
 

 

JUNIOR och ELIT  

Kommitténs medlemmar  
Daniel Hovdal, Ordförande 

Bror Andreasson 

Martin Lindström 

Jonas Aarne 

Petter Schönborg 

Tommy Johansson 

Jonas Carlbom 

 

Verksamheten under året har varit mycket intensiv med många juniorer som deltagit i mängder av 

tävlingar och träningsaktiviteter. Inom Gräppås GK finns 345 juniorer (64 st flickor och 281 pojkar). 

vilket leder till att Gräppås GK är Göteborgs största juniorklubb och på 12 plats i Sverige. 

 
Tävlingar där Elit- och Juniorkommittén har varit ansvarig  
- JMI-tävlingen Gräppås Junior Open arrangerades i början av maj med 24 deltagande flickor och 58 

deltagande pojkar. 

- Aranäs Junior Golf Tour (tidigare Johan Edfors Kungsbacka Junior Tour) arrangerades i början av 

Juni, denna gång var spelformen Greensome. 

- I slutet av Juni arrangerades Skandia Cup Klubbkval kombinerat med kval till Galvin Green PGA 

Junior Pro Am. 

- En Skandia Tour First tävling arrangerades i början av juli med 19 deltagande flickor och 51 

deltagande pojkar. 

- Finalen i Göteborgs juniorserie, J16, i arrangerades i början av oktober med 6 deltagande lag. 

- Under året har 13 juniortävlingar anordnats på fredagarna. Antalet deltagartillfällen var ca 381st 

med 84 unika deltagande juniorer. I samband med fredagsgolfen grillades hamburgare vid samtliga 

tävlingar, vilket har varit mycket uppskattat. Hamburgarna sponsrades av Gräppås Wärdshus vilket 

medförde fredags golf finalen kunder förgyllas med ett stort antal extra priser. 

Resultat  
- På JMI-tävlingar har 12 av våra juniorer deltagit vid 57 tillfällen. Louisa Carlbom vann Torslanda First 



of May Junior Open. Gabriella Carlbom kom tvåa i samma tävling och hon blev även andra placerad i 

Innesvingen Junior Open (Lysegårdens Golfklubb) och Albatross Junior Open. Även Adam Söderholm 

lyckades nå en andraplats under säsongen och då på vår egen Gräppås Junior Open. 

Våra juniorer har även vid ytterligare 34 tillfällen representerat Gräppås GK vid övriga SGF ranking 

grundande tävlingar. 

 

- På Skandia Tour Elite, Future och First har 5, 10 och 12 av våra juniorer tävlat och några har erhållit 

framskjutna placeringar. Gabriella Carlbom kvalificerade sig till samtliga av säsongens 6 Elite 

tävlingar. Louisa Carlbom vann Skandia Future omgång #1 på Forsgårdens GK. Simon Hovdal vann 

Skandia First omgång #3 på Gräppås GK, tätt följd av Gabriel Alenäs på en andra plats. 

- På Göteborgs Junior Tour har 9 av våra juniorer deltagit. Eric Edvardsson vann pojkar 12-15 år vid 

sista omgången på Göteborgs GK och kom även 2:a vid den femte omgången på Särö GC. 

 

- I GGF Junior avslutning tillika Junior DM deltog 4 pojkar, varav Mårten Löfås placerade sig bäst med 

en tredje plats.  

 

- I Skandia Cup Klubbkval deltog 8 juniorer. P.g.a. ändrade regler var alla juniorer under 13 år 

uteslutna från att delta i Skandia Cup. Dock deltog ytterligare 38 juniorer i Gräppås Skandia Cup 

Klubbtävling utan chans för vidare avancemang i Skandia Cup. Av de som kvalificerade sig till Skandia 

Cup Grupp kval, gick Ella Schönborg vidare från Skandia Cup Regional kval på Hills GK och Louisa 

Carlbom tog sig hela vägen till Skandia Cup riks final och slutade där på en 3:a. 

 

- I Galvin Green PGA Junior Pro-Am kvalet där juniorer spelar med klubbens PGA- tränare kom våra 

lag på 4:e, 10:e och 14:e plats i distriktsfinalen på Gräppås GK. 

 

- I Göteborgs Cup ställde Gräppås upp med ett lag och resultatet blev en 15/16:e plats. 

 

- I Skandia JSM klubblag gick Gräppås lag vidare till kvalomgång 2 på A6 G&K där Gräppås kom på en 

fjärde plats i pool A, vilket inte medförde avancemang till Riksfinalen.  

 

- I Juniorserien J21 och J16 (pool A) blev det en 7:e respektive 4:e placering för Gräppås GK. 

 

- I Aranäs Junior Golf Tour erhöll vi en fjärde plats. 17 spelare deltog under säsongen, 8 spelare i laget 

vid varje omgång. 

 

- KM för Juniorer Pojkar vanns av Mårten Löfås och Flickor av Louisa Carlbom. 

 

- På fredagsgolfen tog Andreas Wickström hem totalsegern i Order of Merit tävlingen. 

 

Träning  
-I GGF’s träningsverksamhet har Gräppås GK haft med 4 deltagare i Talanggruppen, samt 10 

deltagare i GGF’s satsning Golftjej Göteborg. 

- Louisa Carlbom och Lisa Dackhammar blev uttagen till SGF's Supercamp Regional i Borås, och Ella 

Schönborg, Andreas Wickström, Fabian Wennerlöf och Gabriel Alenäs blev uttagen till SGF's 

Supercamp Distrikt i Göteborg. 

-I vår egen klubbträning har vi haft ca 167 deltagare i vår/sommar/höst-träningen samt i 

vinterträningen har 35 juniorer deltagit. 



- Vid nio tillfällen under säsongen anordnades Märkestagning av Gräppåsbanden. Antalet 

deltagartillfällen var betydligt färre jämfört med förgående år, varav formerna på denna aktivitet 

kommer ses över till nästa säsong. 

 

Läger  
- Uppstartsläger anordnades för tävlingsgruppen till Falsterbonäset för tävlingsgruppen. 

- Påskläger och sommarläger har anordnats av våra tränare.  

- Sedvanlig avslutningshelg på Vinbergs GK där det Blå laget vann en jämn kamp över det röda laget. 

 

Ranking 

-I SGF’s golfranking för juniorer finns Gräppås GK på plats 42 i Sverige och plats 6 bland 

Göteborgsklubbarna. Gräppås GK har 13 juniorer som har rankingvärden. 

 

Elit  
- SM klubblag Div 1 Västra herrar spelades på Borås GK och Gräppås lag erhöll en 9 plats 

- SM klubblag Div 2 damer västra spelades på Forsbacka GK och Gräppås GK vann och erhåller en 

uppflyttnings plats till Div 1 2018. 

- Tre av Gräppås elit spelare deltog i 2018 Nordic Golf League Q-School First Stage. Erik Borgvall 

placerade sig på en 10 plats och kvalificerade sig till Final Stage för spel på Himmerland Golf and Spa 

Resort, Danmark. Här levererade han fina ett under par efter 2 rundor, men trots det missade han 

cuten. 

-KM för Herrar vanns av Marcus Warenius och KM för Damer vanns av Louisa Carlbom. 

 

Daniel Hovdal, Ordförande Junior- och Elitkommittén 

 

 

KLUBBVÄRDAR 

Säsongen 2017 har 32 st Klubbvärdar varit aktiva under 32 tävlingsfria helgdagar under perioden maj 

till september. De har vid två tillfällen per par hjälpt till på klubben mellan kl.08.00-14.00. 

Arbetsuppgifterna har varit att agera starters, följa spelet på banan, utföra enklare sysslor runt 

klubbhusområdet samt att köra in bollar på drivingrangen. Allt enligt vår manual för 

klubbvärdsarbetet med ambition att göra våra medlemmar och gästers besök på banan till en 

angenäm upplevelse. 

 

Anna Johansson, Klubbchef 
 

BANA 

Kommitténs medlemmar  
Leif Österholm, Ordf. 

Benny Brännén 

Peter Johansson 

Anna Johansson, adjungerad 

Marcus Warenius  

Agneta Lilja 

 

Vi har haft  flera möten under året, dock utan protokoll, endast minnesanteckningar. 

Insatserna under året har koncentrerats till hål 11 , 14 och 18. 



Hål 11 har fått ett nytt bunkerkoncept runt green. Främre bunkern har flyttats närmare green och 

kullen mot green har tagits bort. Detta  ger en bättre blick mot green från fairway. Nya kullar har 

skapats som avslutar hålet på ett snyggt sätt mot hål 15. 

Diket på hål 14 har minskats med lite mer än 20 meter . Klart ökad spelglädje för många. 

Djupa bunkern på hål 18 fått ett nytt utseende som mer liknar övriga bunkrar runt greenen. 

Dränering har gjorts vid bakre bunkern. Björken mitt på fairway har tagits bort. Ny extra uppfart och 

gång vid sidan av tee har skapats. 

Tee-området vid hål 12- 14 har fått samma uppsnyggning med slipers som hål 1 och 4 fått tidigare. 

Dammen vid hål 4 har rensats och området närmast vägen fyllts ut för enklare underhåll och möjlig 

spelyta på sikt. 

Enstaka träd har tagits bort på flera hål för att förenkla underhåll eller ibland bara för det estetiska. 

Även i år ett stort tack till vår inhyrda maskinist Frank som har en unik känsla  i spakarna och har fått 

till mycket  fina ytor, med och utan kullar. 

Torsdagsgänget som sorterar under kommittén har även i år bidragit med ett utmärkt 
arbete runt banan. Många åtgärder som ökar det estetiska intrycket och bättrar på 
speltempot. Leif Karlén har hållit ihop gruppens arbete på ett utmärkt sätt. 
 
Leif Österholm, Ordförande Bankommittén 

 

MILJÖ 
Kommitténs medlemmar 
Stig Hoff, Ordförande 
Stig Löfgren 
Olle Svensson 
Robert Christell 
Ingemar Börjesson 
Benny Brännén 
Anders Wejdin 

Sammanfattning 
Miljökommittén som består av 7 personer har varit oförändrad under hela 
verksamhetsåret och har haft 3 möten under året. 
Miljöåret 2017 har varit tuffare än normalt, mycket beroende på sen vår och mycket regn. 
Vädret har gynnat bl. a svamptillväxt på övningsfältets puttninggreen som var mycket 
svårbekämpat.  
 
Kommunens enhet Miljö och Hälsa har genomfört den årliga tillsynen av klubbens 
miljöarbete. 
 
Miljökommitténs 12 aktiviteter har till del utförts. 

Miljöåtgärder på banan 
Det är svårt att bekämpa av svamp på greener, tee och de finklippta övningsområdena 
utan att ta till kemiska bekämpningsmetoder. Gräppås GK försöker att i möjligaste mån 



bekämpa angrepp på greener, tee och finklippta övningsområden genom mekaniska 
åtgärder (IPM).  

Mekaniska åtgärder innebär att de angripna områdena hålpipas, sanddressas tillsammans 
med andra liknande metoder. Är angreppet svårt får man göra om proceduren flera 
gånger, detta arbete är mycket tidskrävande.  

All bekämpning med kemiska medel får endast ske i samråd med kommunens enhet för 
Miljö och Hälsa som efter ansökan från golfklubben kan bevilja att sådan åtgärd får 
utföras.  

Bekämpningen (besprutning med kemiska medel) får endast ske av auktoriserad personal 
och under vissa förhållanden (mängd som får användas, inget regn och blåst under 
spridningstillfället). Klubben informerar med anslag innan besprutning sker. 

Energi 
En av de viktigare miljöaspekterna som klubben arbetar med är att reducera  
energianvändningen för banans skötsel och underhåll. Det innebär att de mest 
energikrävande maskinerna fasas ut så snart ekonomin och ny teknik tillåter det.  

Under de senaste 2 åren har några nya green- och tee-klippare införskaffats som är med 
hybridteknik. Dessa maskiner är mera energieffektiva samtidigt som de är mycket tystare 
än tidigare maskintyper. 

Inför nästa år kommer vi att redovisa energiåtgången i form av koldioxidekvivalenter. 

Myndigheter 
Kommunens tillsynsmyndighet Miljö och Hälsa utför årligen tillsyn för att stämma hur väl 
vi följer lagar och lokala bestämmelser avseende miljön.  

Det sker normalt under första delen av året och vi har enligt deras rapporter skött oss bra. 
Dock har vi skiljaktiga åsikter i vissa frågor och på grund av att kommunen byter ut 
inspektörer så ofta har inte lyckats räta ut de skiljaktiga åsikterna.  

Vi hoppas att kommunens enhet för Miljö och Hälsa kan tilldelar en inspektör som stannar 
några år och som har en god insikt i en golfbanas förutsättningar och möjligheter.  

Avfallshantering 
Klubbens avfallshantering består av uppsamlingskärl utmed banan som regelbundet 
samlas in och transporteras till avfallsstationen som finns nära klubbområdet. Vid 
avfallsstationen grovsorterat avfallet i olika fraktioner enligt klubbens rutiner. 
Borttransport av avfall från stationen sker av auktoriserad transportör efter avrop. 

Avfall som produceras i samband med banskötsel (gräsklipp o.d.) läggs ut efter banan för 
att förmultna och återföras till jorden. 

Miljöaktiviteter 2017 
Inför år 2017 hade 12 st aktiviteter planerats i miljökommitténs plan, varav flera är årliga. 
De flesta av aktiviteterna är genomförda och liksom tidigare år har några har skjutits fram 
på grund av olika skäl. Sammanfattningsvis har miljöarbetet, trots att någon aktivitet inte 
genomförts som planerats, i stort löpt på enligt planerna.  

Stig Hoff, ordförande Miljökommittén 



SENIOR 
Kommitténs medlemmar 2017 
Manne Helgegren, Ordförande 
Kaj Tenlén 
Birgitha Olsson 
Hasse Gustås 
Håkan Eriksson 
Jonny Brorsson 
Kjell Tångefjord 
Leif Steneby 
Birgitta Dönges 
Pelle Pettersson 
Lars-Olof Ene 
 

Organisation 2017 
Seniorkommittén vid Gräppås Golfklubb (Srk) har under 2017 bestått av 9+2 besjälade 
människor som offrat mycket tid och kraft för att ge de övriga +50 medlemmarna en bra 
verksamhet att kunna deltaga i. 
Medlemmarna i Srk är mellan 60 och 77 år och omfattar såväl spelare med lång erfarenhet 
av golf (15-60 år) som handicap mellan 12 och 30. Srk är för tillfället förstärkt på grund av 
avgående vice ordförande och sekreterare och tillkommande dito, där det under 2018 avses 
ske en dubbelbemanning för kunskapsöverföring. 
 

Deltagande 2017 
Av de ca 1300 medlemmar som kan komma ifråga i kategorin 50-90 år inom klubben har 
cirka 200 spelat i den över året löpande Oldtimerstävlingen. Med utifrån tillkommande (ett 
15-tal) spelade 140 vidare på hösten i Sendraget tävlingen (med tyvärr ett flertal inställda 
och ändrade tävlingar p g a väderleken.) (Många av de möjliga aktuella spelarna 
yrkesarbetar och deltar inte av detta skäl (utan möjligen i av TK anordnade helgtävlingar 
eller Herrgolfen/Damgolf på onsdag/torsdag).   Dessutom har vi respekt för att ytterligare ett 
antal spelar egen familjegolf eller med vänner utanför det organiserade utbudet.) 
 

Aktiviteter under 2017  
De aktiviteter som  anordnats under 2017 i är uppstartsträffar, regelutbildning, 
tävlingsledning och bemanning och tävlingsledning av GGF seriespel D30, D50, D60, 
D70,H30, H40, H60, H70 samt H75 och seriespel klubbar emellan (+seriespelet D50+ samt 
H55+). Vidare har aktiviteter skett inom Hallands Gentlemans spelprogram såväl i spel som 
tävlingsledning och i Old Girls Halland. Seniorerna har beretts möjlighet att i matchutbytet få 
möta Sjögärde GK på såväl hemmaplan som borta och vi har även inlett ett samarbete med 
Falkenbergs Golfklubb i utbytesform. 

 
Trender och jämförelser   
Den utveckling vi kan utläsa under många år är en ökning av deltagandet år för år i alla 
grupper av spelare men då bör vi minnas att gränsen (H55 till H50) sänkts och att handicap 
54 numera är en officiell handicapgräns. Dessutom har våra tränare utbildat fler i denna 
kategorin. 
 



Ekonomi 
Vad gäller ekonomiskt utfall skall Seniorkommittén vara självbärande enligt uppdrag, men 
styrelsen har sedan några år lyft av oss ansvaret för såväl inkomster och utgifter hänförda till 
deltagandet i GGF Seriespel (anmälningsavgifter).  Seniorkommittén har även 2017 kunnat 
sponsra våra Seriespelslag med lagtröjor utifrån önskemål. Detta kommer dock inte att 
kunna ske vidare då vi 2017 redovisade ett underskott som avses nollställas under 2018. 
 
Manne Helgegren , Ordförande Seniorkommittén                                                                                                                                          
 

 
REGEL OCH HANDICAP 
Kommitténs medlemmar 2017 
Manne Helgegren, Ordförande 
Leif Österholm 
Hans E Berg 
Peter Johansson 
Lars Kökeritz 

 
Organisation   
Regel- och Handicapkommittén (RoH) har under 2017 bestått av 5 personer varav hälften 
yrkesarbetar och andra halvan är seniorer 70+ med hcp mellan 4 och 25. Vad gäller 
utbildning och kunskaper så finns det 2 aktuella distriktsdomare (DD) samt en tidigare DD. 
En nytillkommen deltagare samt 2 dåvarande har deltagit i den kurs för att 
erhålla/vidmakthålla kompetens som Distriktsdomare /Tour Director som svenska 
golfförbundet anordnade i våren 2017. 
 

Verksamhet  
Under 2017 har RoH anordnat regelutbildningar, uppföljning av lokala och tillfälliga regler, 
utmärkningar på banorna, hcp-revisioner av olika slag samt varit regelbackup vid olika 
tävlingar. Kommittén har deltagit i SGF:s och GGF:s regelsammankomster och utbildningar 
och domarerfarenhetsutbyten och har även fullgjort domartjänst vid andra golfbanor under 
året samt i möjligaste mån närvarat vid fredagsgolfen för våra juniorer. Ett tiotal 
nybörjarutbildningar (10 x 15) samt uppföljning på elitsidan (1 x 10) har också fullgjorts. 
 

Trend och utveckling 
Under senare år har efterfrågan på kunskap ökat trots att de obligatoriska regelproven för 
såväl grönt kort som officiellt handicap mildrats eller tagits bort. (men ett ytterligare intresse 
förväntas inför den nya ”förenklade” regelboken 2019 som vi påbörjar utbildning i under 
sent 2018). 
Manne Helgegren, Ordförande Regel- och handicapkommittén                                                                                                                                              


