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Kommittéernas Verksamhetsplaner 2020   

 

 

DAM  

_________________________________________________________________________________ 

 

Beskrivning av nuläget 
Kommittén har inför året fått ny ordförande, Kerstin Ene, en medlem är kvar sedan tidigare och två 
nya medlemmar har tillkommit. 
Alla damer, oavsett handicap, är välkomna att vara med och tävla på 18-hålsbanan under säsongens 
torsdagar. Säsongen startar med en Kick Off (informationsträff) i slutet av april. 
Torsdag förmiddag kl. 10.00-11-00 finns avsatt tid för lottad tävling. Övrig tävlingstid under dagen är 
valfri tid och partner (VTP) med medtävlande kvinnlig dam som markör. Reserverade tider finns även 
mellan kl. 16.30-17.10.   
Cirka 60 damer har tävlat någon gång under de senaste säsongerna. 2019 har det vid 15 tillfällen varit 
tävlingarna på torsdagarna med cirka 30 tävlande per tillfälle. Många damer har deltagit vid alla 
tillfällen. Under 2019 har klassindelningen fortsatt varit två klasser (A och B), detta på grund av lågt 
deltagande i C-klassen tidigare år. 
 

Prioriterade områden och mål  
Alla medlemmar i kommittén kommer att fortsätta nästa år. Damkommittén kommer träffas i början 
av 2020 för att diskutera och se över hcp-gränserna i de två klasserna (A+B) för att klasserna skall bli 
så lika som möjligt avseende antal deltagare. Eventuellt kommer vi även kunna ha en C-klass, om det 
finns tillräckligt antal deltagare.  

Årets verksamhet kommer som tidigare att startas med en Kick-off i slutet av april, med information 

om kommande säsong. Lottade tävlingar kommer att fortsätta som tidigare under förmiddagen och 

VTP under resten av dagen. Kommittén kommer att verka för att fler damer vill spela lottade 

tävlingar för att fler nya medlemmar ska kunna hitta en spelpartner.  

Kommittén kommer även att verka för att tävlingsavgiften ska kunna betalas via internet. 

 

Aktivitetsplan  
Under året kommer 15 tävlingar att spelas med antal priser i varje tävling i förhållande till antal 

deltagare. I början av september spelas en final där priser delas ut för finaldagens spel, samt priser 

för bästa sammanlagda poäng och bästa eclectic netto under säsongen. Dagen avslutas med mat och 

alla damer är välkomna att delta.  

 
Kerstin Ene, ordförande Damkommittén 
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HERR 
 

 

Beskrivning av nuläge 

Vi vänder oss till alla herrar över 18 år, inga restriktioner angående hcp finns. 

I dagsläget anordnas herrgolfen samt seriespel för H22 och H40. 

Att ha möjlighet att spela från tee 51 har bidragit till fler äldre spelar herrgolf. 

 

Prioriterade områden och mål  
Endast möjligt att spela från 51 tee på den lottade delen, övrig tid tee 56. 

Betalning via nätet vid anmälan till herrgolf. 

 
Aktivitetsplan  
Herrgolfen 17 omgångar + final 

Seriespel för H22 och H40. 

Ett eventuellt utbyte med annan klubb. 

 

Dan Tapper, ordförande Herrkommittén 
 
 

JUNIOR OCH ELITKOMMITTÉN 
 

Beskrivning av nuläge  

Gräppås GK har förnärvarande 407 juniormedlemmar, vilket gör Gräppås GK till Göteborgs största 

juniorklubb och en av de 10 största i Sverige. Under 2019 deltog 159 juniorer (39%) i klubbens 

träningsverksamhet, 62st (15%) har deltagit i Fredagsgolfen, 58st (14%) deltog i minst ett av våra 

läger och 25st (6%) har representerat Gräppås GK individuellt eller i lag vid tävlingar på andra 

klubbar. 

 

 

 

Av våra 407 juniormedlemmar är 73st flickor (18%) och 334 pojkar (82%). I figuren nedan visas 

vilken åldersfördelningen (vänster) och handicapfördelning (höger) det är på Gräppås 

juniormedlemmar. 

 

Åldersfördelning 

 

Handicapfördelning 
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Prioriterade områden och mål  

Gräppås GK har en stor grupp yngre juniorer som vi vill behålla genom att få dem att trivas på 

klubben och skapa förutsättningar som gör att de utvecklar sin golf. Vi vill gärna att fler juniorer 

väljer golf som sin tävlingsidrott och vi vill ge dem det stöd och den information som de behöver 

för att komma igång. Vi vill även ta hand om de tävlingsjuniorer och elitspelare som vi redan har 

och hjälpa dem att utvecklas så att de kan tävla på allt högre nivåer. Våra tävlingsjuniorer och 

elitspelare spelare har en viktig uppgift som förebilder för yngre juniorer inom klubben och de är 

ett av klubbens ansikten utåt när de representerar Gräppås vid externa tävlingar. Härigenom 

hjälper de till att skapa och förvalta Gräppås GK goda ryckte. 

 

Aktivitetsplan  

JEK vill tillsammans med klubben och tränarna arbeta med hur vi kan få fler juniorer vill spendera 

tid på Gräppås GK för att umgås, ha roligt och träna golf under ordnade former. 

Träningsverksamhet 
Inom Gräppås GK leds och drivs golfträningen av vårt tränarteam. Tillsammans med tränarteamet 

avser JEK att utvärdera och utveckla den juniorträning som erbjuds. 

 

Grundträningen ligger inom ramen för den gruppträning som erbjuds alla juniorer året runt. I 

samband med juniorträningen erbjuds ”Juniorlounge” med uppvärmningsmöjligheter. Utöver den 

ordinarie juniorträning erbjuds ”Junior Extra” som riktar sig till olika grupper. Inför 2020 år säsong 

vill JEK vidareutveckla och tydligare göra Junior Extra så att anpassade träningsaktiviteter kommer 

en större och bredare mängd juniorer till godo. 

 

För våra tävlingsjuniorer och elitspelare avser JEK att inför säsongen 2020 tillsammans med 

klubben och ansvariga tränare arbeta med att utveckla den träningsverksamhet som erbjuds. I 

korthet, den träning som planeras skall kännetecknas av hög kvalitet och ledas av PGA pro, där ett 

helhetskoncept erbjuds vilket inkluderar teknikträning, fysisk träning, mental träning och 

spelstrategi. Grupp och individbaserad träningen skall erbjudas året runt. Träningsmängden 

anpassas efter spelnivå och ambition. Individuella utvecklingssamtal med säsongsmålsättning, 

tävlings- och träningsplanering skall erbjudas och följas upp tillsammans med tränare. 

 

JEK avser att bidra till att uppdatera träningsstudion med utrustning för bättre individuell 

uppföljning/utveckling, samt att verka för att utöka anläggningen med ändamålsenlig lokal för 

fysisk inomhusträning och enklare utomhusgym. Det senare för att ge våra ungdomar bättre fysik 

och motverka skador. 

Tävlingsverksamhet 
JEK anordnar juniortävlingar på både klubb- och distriktsnivå. Klubbens juniorer har även möjlighet 

att representera Gräppås GK individuellt och/eller i lag i olika externa junior- och elittävlingar. 

Information om vilka tävlingar som juniorerna kan delta i finns på Gräppås hemsida under Junior- 

och Elitkommittén. 

 

Gräppås huvudsakliga junioraktivitet är Fredagsgolfen. Alla juniorer kan delta oberoende om de 

har handicap eller ej. För de som är i början av sin golfkarriär erbjuds även en Äventyrsklass där 

junioren ges möjlighet att träna putt, chip och spel på övningsområdet. Fredagsgolfen arrangeras 

under perioden maj till augusti med ett kortare uppehåll under delar av juli. Fredagsgolfen har ett 

väl inarbetat upplägg som under de senare åren utökats med hamburger-grillning före start. 

Tävlingen är mycket uppskattad och kommer att fortgå under 2020. 
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Under 2020 planerar JEK även att arrangera en Junior Masters Invitation (JMI) tävling, en Teen 

Tour tävling (First eller Future) och ytterligare en individuell eller lagtävling tilldelad av Göteborgs 

distrikt. 

 

Gräppås GK har även för avsikt att delta i Teen Cup och Footjoy Junior PGA Pro Am. JEK kommer 

att arrangera klubb-kvalen till dessa tävlingar i samband med juniorernas sommarläger (Teen 

Camp). Förutsatt att Kungsbacka Junior Golf Tour fortsätter även 2020 så kommer Gräppås GK att 

delta med ett lag och JEK kommer att arrangera en av dessa tävlingar. JEK har även för avsikt att 

anmäla Gräppås GK till Göteborgs Golf Cup, Juniorserien (J21 & J16), Göteborgsserien (herrar), JSM 

klubblag, samt SM-klubblag Damer och Herrar. 

 

Gräppås juniorer och elitspelare har möjlighet att själva anmäla sig till olika externa tävlingar. 

Dessa tävlingar inkluderar bl.a. Göteborgs Junior Tour, Teen Tour, Teen Cup, Slaget om Göteborg, 

Junior Masters Invitation (JMI), Future Series (FS), Swedish Golf Tour (SGT). JEK kommer att skicka 

ut påminnelser till relevanta grupper om att anmälan är öppen. 

 

JEK har för avsikt att tillsammans med klubbens elitjuniorer arrangera en Pro am tävling, där 

intäkterna går till att stötta juniorernas omkostnader som boende i samband med de elittävlingar 

som ofta pågår under flera dagar. 

 

JEK har som ambitionen att inför 2020 års säsong tillsammans med klubben ta fram ett förslag på 

tävlingskläder som de tävlande som representerar Gräppås GK externt skall kunna köpa till en 

förmånlig kostnad 

 

Lägerverksamhet 
Under påsklovet, sommarlovet och höstlovet (Teen Camp och Golfkul läger) anordnas dagläger av 

våra tränare. Alla klubbens juniorer oberoende av nivå har möjlighet att anmäla sig till dessa läger. 

Under tidig vår anordnas även ett uppstartsläger för våra tävlingsjuniorer. Detta läger har de 

senast åren förlagts till Falsterbonäset. I samband med JSM klubblag anordnas ett träningsläger för 

deltagande juniorer för att möjliggöra inspel. Även träningsutbyten med andra klubbar kommer att 

övervägas. I slutet av september anordnas ett avslutsläger på Vinberg GK för de juniorer som 

deltagit i Fredagsgolfen och som har officiellt handicap. 

 

Ledare 
Junior- och elitverksamheten har ett fortlöpande behov av rekrytering och utbildning av ledare för 

att stötta vår barn- och ungdomsverksamhet och till tävlingsverksamheten. JEK vill bidra till att 

främja en kultur där det är naturligt för föräldrar att ställa upp som ledare och 

tävlingsfunktionärer. För att bättre kunna stödja verksamheten har JEK för avsikt att under 2020 

fortsätta att utöka antalet ledare med rätt kompetens. Fokus kommer att läggas på 

föräldrautbildning och att rekrytera deltagare till kurserna Golfens ledarutbildning (GL1 & 2), samt 

Tävlingsledare och Regler (TLR1). 

 

Förvaring av golfutrustning 
För att stimulera att fler juniorer tillbringar mer av sin fritid på klubben, kommer JEK verka för att 

möjliggöra förvaring av golfutrustning för de yngre juniorer som själva inte kan transportera sina 

klubbor till Gräppås GK.  
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Kommunikation 
Inför säsongen 2020 skall ett uppstartsmöte för juniorer och föräldrar planeras och hållas 

tillsammans med tränarna. Det primära syftet är att skapa en dialog med föräldrar, rekrytera 

ledare och informera om olika planerade tränings- och tävlingsaktiviteter under den kommande 

säsongen. 

 

Vidare kommer fortlöpande information om träningsaktiviteter skickas ut av tränarna och 

tävlingsinformation av JEK. JEK´s ambition är också att genomförda aktiviteter och våra junior- och 

elitspelares framgångar på tävlingsbanorna läggs ut på Gräppås GK hemsida och Facebook.  

 

Informationen på JEK hemsida kommer att kompletteras och hållas uppdaterad med information 

om olika aktiviteter och tävlingar. JEK´s ambition är även att öka Gräppås synlighet i tidningsmedia 

i Kungsbackaområdet genom att bjuda in pressen i samband med olika tävlingsarrangemang och 

junioraktiviteter. 

 

Rekrytering av juniorer/spelare 
Under 2020 ämnar JEK att bjuda in skolelever till ”Prova på dagar” på vår golfbana. JEK avser att 

följa upp medlemssituationen bland de juniorer som deltar i klubbens juniorträningar, för att 

säkerställa att flertalet av dessa är/blir medlemmar i klubben. Juniorer som av olika anledningar 

slutar att vara medlemmar i Gräppås bör följas upp och orsaken till varför att de slutar analyseras. 

 

Budget 

Intäkter 
Junior- och Elitkommitténs huvudsakliga intäkter består av statligt och kommunalt aktivitetsstöd, 

kommunalt medlemsbidrag, utbetalda ersättningar i samband med arrangerade juniortävlingar, 

samt anmälningsavgifter och hamburger försäljning i samband med Fredagsgolfen. Utöver detta 

stöttas Juniorverksamheten av Gräppås GK med ett årligt bidrag. 

 

Utgifter 
Junior- och Elitkommitténs utgifter består främst av stöttning av för Gräppås GK´s juniorer 

träningsverksamhet, spelarersättningar för anmälningsavgifter i samband med ranking grundande 

tävlingar, anmälningsavgifter och omkostnader i samband med olika lagtävlingar, subvention av 

deltagaravgift för juniorernas uppstarts- och avslutsläger, anmälningsavgifter till 

träningsaktiviteter arrangerade av Göteborgs golfförbund eller av SGF, samt priser och andra 

kostnader i relaterade till olika tävlingsarrangemang. 

 
Daniel Hovdal, ordförande Junior- och Elitkommittén 
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KLUBBVÄRD 
 

 

Beskrivning av nuläge  
Klubbvärdarna följer spelet på banorna och utför sysslor runt klubbhuset under tävlingsfria 

helgdagar. 

 

Prioriterade områden och mål   
Under 2020 kommer vi prioritera finishåtgärder runt klubbhusområdet samt medlems- och 

greenfeekontroller på 9-hålsbanan. 

 

Aktivitetsplan  
Under 2020 kommer vi fortsätta att agera starters, följa spelet på banorna samt utföra sysslor runt 

klubbhuset under tävlingsfria helgdagar. 

 

 

REGEL- OCH HANDICAP 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kommittén har under år 2019 utfört de utbildningsinsatser och regelimplementeringar som 

uppdragits åt oss av styrelsen vid ett 10-tal tillfällen.  

Vidare har vi under året gjort regelbundna kontroller av utmärkning av banan och förändringar 

föranledda av regeländringar.  

Dessutom har vi skött underlag för klubbens lokala regler och hållit de tillfälliga lokala reglerna 

uppdaterade och varit enskilda tävlingsledare behjälpliga med regelråd och stöd. 

Även tränarentreprenörernas regelkurser har vi ombesörjt liksom extra gnuggning för junioreliten. 

 Vi har även själva fortbildat oss vid de av GGF anordnade regelutbildningarna och domarträffarna 

samt övriga av GGF ordnade adekvata möten. Tre av kommitténs medlemmar har genomgått steg 2 

utbildningen och vi har två distriktsdomare som har tjänstgjort vid ett tiotal tävlingstillfällen i 

distriktet. 

 

Inför 2020 avser vi att fortsätta samma verksamheter och regelstöd inom klubben och för banan men 

med något förre regelutbildningar och istället satsa mer på utbildning i det nya handicapsystemet 

som beräknas tagas i bruk i Sverige i mars 2020. Dessa utbildningar blir översiktliga för 

klubbmedlemmar i samband med andra sammankomster och mer detaljerade för övriga kommittéer, 

styrelse och berörd personal.  

Kommittén avses bestå av Leif Österholm, Hans E Berg, Peter Johansson och Manne Helgegren 

 

Manne Helgegren, ordförande Regel- och Handicapkommittén 
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SENIOR 
_____________________________________________________________________ 

 

Seniorkommittén vid Gräppås GK avser att i huvudsak fullfölja samma verksamhetsplan som 

uppdrogs åt oss föregående år. Det vill säga att möjliggöra för klubbens damer/herrar 50+ att spela 

golf och trivas tillsammans. Detta har av hävd skett genom att vi anordnat måndagstävlingar under 

perioden från slutet av april till slutet av oktober. Detta har efter ett försöksår 2018 byggts ut till att 

omfatta start på båda banorna. 

Tävlingsformen (av golfpromenadtyp) svarar för att spelet fullgörs enligt golfens regler och med rätt 

handicapsättning för spelaren. Givetvis kan detta uppdrag utvecklas till andra gemensamma former 

och klubben har ju från enskilda medlemmar fått propåer om att spela i Oldtimers, till exempel, fast 

utanför tävlingen. Detta, om vi skall organisera verksamhet på andra tider och som rent 

sällskapsspel, behöver vi diskutera mer och helst med representant från styrelsen. Det är vår önskan 

att styrelsen hålls underrättad om vår verksamhet för att vi skall slippa ändringar fram och tillbaka 

som är illa underbyggda som skedde under våren 2019. Vi önskar därför att en kontaktperson i 

styrelsen utses som tidigare varit fallet 

Den mer genomgripande ändring vi önskar föreslå inför 2020 är att ansvaret för allt spel inom de 

båda seriesystemen i Göteborgs golfförbund överföres från Seniorkommittén till Tävlingskommittén 

vilket bättre motsvarar de båda kommittéernas verksamhetsfält. I detta uppdrag ligger anmälningar 

till seriespelen, utse och samverka med ansvariga lagledare, vara ansvarig gentemot GGF, arrangera 

seriespel på hemmaplan inklusive tillse att starter och tävlingsledare finns på plats enligt 

tävlingsbestämmelserna och att inlottning av lag och efterrapportering sköts enligt anvisning från 

GGF. Kostnader och intäkter ligger inom klubbens totala ekonomi. För att underlätta denna 

överföring adjungeras en person från Seniorkommittén till Tävlingskommittén för 

kunskapsöverföring under 2020. 

Seniorkommittén avses 2020 bestå av följande personer: Birgitta Dönges, Birgitha Olsson, Kaj Tenlén. 

Kjell Åke Tångefjord, Pelle Pettersson, Jonny Brorsson, Staffan Rosander och Manne Helgegren. Vår 

önskan är att utöka kommittén med en person som merendels spelar på den lilla banan. 

 

Manne Helgegren, ordförande Seniorkommittén 
 

 

TÄVLING  

_________________________________________________________________________________ 
 

Beskrivning av nuläge  
TK består i nuläget av dess ordförande och 4 ledamöter och till hjälp vid planering och uppföljning av 

tävlingsprogrammet finns representanter från Dam-, Herr-, Senior- och Junior/elitkommittéerna.  

Dessutom finns ett 20-tal tävlingsledare/funktionärer som har en gedigen kunskap om golf och 

golftävlingar. Deras hcp ligger mellan 10–36. De flesta är i ålderskategorin 65+. 

  

TK anordnar klubbtävlingar under maj-augusti månad. Vi erbjuder tävlingar som skall passa så många 

som möjligt, både damer och herrar, äldre och yngre och som skall upplevas trivsamma oavsett hcp. 

2019 hade vi 960 startande i dessa tävlingar. Deltagarna i klubbtävlingarna är ganska jämt fördelade i 

de olika hcp-klasserna men åldersmässigt är det en övervikt för de äldre spelarna. Våra yngre 

medlemmar och de med lägst hcp finner säkert andra tävlingar som passar bättre. 
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Antalet tävlande på klubbtävlingarna har varit något lägre än föregående år och året innan dess. En 

förklaring till detta kan vara det ovanligt varma vädret säsongen 2018 och införandet av betalning vid 

anmälan säsongen 2019. Eller så ser vi ett minskat tävlingsintresse överlag. 

Vi har varit arrangörer för ett par tävlingar som GGF erbjuder. Två av de planerade tävlingarna blev 

inställda av GGF å grund av för få anmälda.  

 

Utöver tävlingarna arrangerar vi årligen en informations/utbildningsdag för våra funktionärer. I år har 

det varit stort fokus på att utbilda medlemmar gällande de nya reglerna. Samtliga tävlingsledare och 

funktionärer har deltagit vid minst ett utbildningstillfälle. 

 

Vår ambition är att utbudet av tävlingar ska uppfyller det behov våra medlemmar har av 

klubbtävlingar. I en undersökning som gjordes bland pristagarna i klubbtävlingarna har vi fått positiva 

kommentarer gällande arrangemang och upplägg, men också fått lite synpunkter gällande prisbordet 

i vissa tävlingar.  

 

Utöver klubbtävlingarna deltar många i de olika seriespel och de tävlingar övriga kommittéer 

arrangerar. Gräppås GK har deltagit i GGF:s seniorseriespel i samtliga kategorier och även haft med 2 

lag i HCP-serien. 

 

Den grupp tävlingsledare och tävlingsfunktionärer som har varit med under flera år är rutinerade och 

gör ett fantastiskt arbete på tävlingsdagarna. Men för att uppdragen per ledare inte ska bli för många 

per säsong har vi ett behov att få med fler i gruppen. Många av de nu aktiva är äldre och har varit 

med länge och varje år slutar några. Arbetet med att skaffa nya finns med under prioriterade 

områden. 

 

Införandet av krav på betalning vid anmälan har fungerat mycket bra och har uppskattats mycket av 

våra tävlingsledare och funktionärer. För att det ska fungera optimalt, så att extra administrativt 

arbete kan undvikas krävs ändringar i GIT som har rapporterats. 

 

Utifrån tanken att man även på tävling ska kunna spela golf på sin nivå, införde vi på våra tävlingar i 

tävlingsveckan fritt val av tee, vilket uppskattades mycket och fungerade väldigt bra. 

 

Samtliga medlemmar erbjöds möjlighet att delta som funktionärer på Scandinavian Invitation på Hills  

i augusti. Gräppås ställde upp med 32 funktionärer som ansvarade för hål nr. 4. Allting fungerade 

mycket bra och arrangörerna var mycket nöjda med hur gruppen skötte uppgiften. 

 

Under året har det material som används av tävlingsledare och funktionärer uppdaterats utifrån de 

nya reglerna. 

 

Ekonomiskt går det bra och TK lämnar i år ett överskott till klubben. 

 

Prioriterade områden och mål  

Under 2020 kommer TK erbjuda tävlingar enligt tidigare år med förslag till ytterligare en tävling i 

”skoj”-format. Detta har önskats av flera medlemmar.  I nuläget är det inte helt klart vilken typ av 

tävling det blir. Vi vill att det ska bli en tävling som lockar även dem som inte deltar i Gräppås övriga 

tävlingar. 

 

Vårt mål är att erbjuda varierande och trivsamma tävlingar som passar många och som både 

deltagarna och sponsorerna blir nöjda med. Om tävlingen blir populär kan vi få startfältet fyllt och 

därmed också öka våra intäkter. Därför väljer vi i år att inte ha en ÄM/sambo tävling i tävlingsveckan. 
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Den tävlingen hade inte fullt startfält. I år vill vi prova att erbjuda en partävling som är mer 

inkluderande för flera att delta. Här kan man då delta som ÄM/sambo, två generationer eller i vilken 

annan konstellation som helst.  

 

Ordförande kommer att fortsätta arbetet med att:  

- leta golfkunniga ledamöter till kommittén 

- att öka antalet tävlingsledare/funktionärer 

- att samtliga tävlingar har max för tävlingen antal spelare 

- att få fler sponsorer och generösa prisbord. 

 

Aktivitetsplan  
Under 2020 kommer TK att arrangera 10 klubbtävlingar, varav en är en ”skoj tävling”.  På våra 

klubbtävlingar kommer vi att anpassa tävlingsbestämmelser och antal klasser utifrån det nya 

världshandicap systemet, dvs att alla inom hcp +-54 kommer att få delta. Där det tidigare har funnits 

endast A och B klass kommer det att finnas även en C klass och inga hcp gränser kommer att läggas in 

som villkor. 

 

Gräppås GK har också anmält fortsatt intresse till att medverka i Volvo World Golf Challenge och 

Huvudstaden extra allt och kommit överens med arrangörerna om datum som passar bra i vårt 

tävlingsprogram.  

 

Som tidigare år arrangeras KM för herrar och damer samt alla åldersklasser. Vi erbjuder 15 olika 

klasser att delta i. 

 

Samarbetet med Hallands Gentlemen tas upp på nytt och Gräppås kommer att arrangera en tävling 

samt ha hand om värdskapet av deras årsmöte 2020. 

 

GGF har lagt ut fyra tävlingar på Gräppås och av dem arrangerar TK två. 

 

De medlemmar som i medlemsundersökningen visat intresse för att engagera sig i klubbens 

tävlingsverksamhet kommer att kallas till första möte i början av 2020. Vi kommer också att ha en 

informations/utbildningsdag som avslutas med golf för alla våra tävlingsfunktionärer och ledare. 

För de tävlingsledare och funktionärer som önskar få en djupare/bredare kunskap i GIT kommer vi att 

erbjuda utbildning i någon form. 

 

Från och med november 2019 kommer Manne Helgegren att ingå i kommittén som ansvarig för 

seriespelen, som framöver är tänkta att ligga under TK. Tanken är att hitta en ersättare för honom 

under säsongen, som kan läras upp av Manne. Det är oklart om de 4 ledamöter som var med under 

innevarande säsong kommer att fortsätta. 

 

Edda Torisdottir, ordförande Tävlingskommitté 
 
 
 
 
 

 

 


