
 

 

Kommittéernas Verksamhetsberättelser 2019 

 

 

DAM 

Kommitténs medlemmar: 

Ordförande: Kerstin Ene 

Ledamöter: Ingwor Brorsson, Elisabeth Boissier, Lise-Lotte Hagman Friske 

 

Säsongens damgolf startade med Kick-off i slutet av april, där 68 damer deltog. 

Kocken serverade fantastisk mat och vidare följde samvaro med presentation av säsongens 

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

Lottade tävlingar spelades torsdag förmiddag mellan 10.00-11.00, under damgolfens 

reserverade tider. Anmälan till tävlingen i tävlingskalendern senast 12.00 onsdag innan spel. 
Starttiderna kunde då förmedlas under onsdagskvällen. 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. 

Tävlingsavgiften har i år höjts till 80 kr/gång. 

Tävlingarna spelades även i år med uppdelning i A och B-klass. 15 torsdagstävlingar 

genomfördes under året. 53 damer har någon gång deltagit i tävlingen och 34 damer har 

spelat fler än fyra gånger, vilket är gränsen för att få ta del av finaldagens prisbord. I 

genomsnitt har deltagarantalet varit 29 damer/gång. 

Finalen spelades en lördag i september med löpande lottade starter från 12.00 med 

efterföljande mat och prisutdelning. Priser delades ut för torsdagsgolfens totala poäng och 

eclectic, samt för finaldagens enskilda spel. 

Kerstin Ene, ordförande Damkommittén 

 

 

 

 



HERR 

Kommitténs medlemmar: 

Ordförande: Dan Tapper 

Ledamöter: Magnus Öberg, Bo Lönner, Peter Grafström, Thore Jonasson, Roy Friske, Frank 

Hansson 

Coach H22 Peter Hörnstein, Coach H40 Stefan Andersson.  
  
Seriespelet H22 spelade i GGF serien Div. 2, vann serien och återfinns i div 1 2020. Snittscore 
75,55 H40 spelade i GGF serien Div. 4, vann serien och återfinns i div.3 2020. Snittscore 79,55  
  
Herrgolfen har spelats på onsdagar, 17 st omgångar, totalt antal deltagare var 143 stycken 
och totalt antal starter 1320 stycken.  
  
Nytt för i år var en lottad del av varje omgång.  
  
Vi hade en mycket lyckad finaldag den 14/9. Det var 50 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.  
  
Vinnare i finalen A-klass Felix Asper-Karlsson, B-klass Bengt Holmblad och C-klass Kenneth 
Larsson. 
 
Dan Tapper, ordförande Herrkommittén  
 

 

JUNIOR och ELIT  

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

mängder av tävlingar och träningsaktiviteter. Inom Gräppås GK finns 401 juniorer (73 flickor 

och 328 pojkar) vilket leder till att Gräppås GK är Göteborgs största juniorklubb och en av de 

5 största i Sverige. 

Tävlingar där Elit- och Juniorkommittén har varit ansvarig  

- JMI-tävlingen Gräppås Ping Junior Open arrangerades i början av maj med 22 deltagande   

flickor och 60 deltagande pojkar. 

- Omgång 1 i Göteborgs juniorserie J21 arrangerades i slutet av Maj med 11 deltagande lag. 

- Kungsbacka Junior Tour arrangerades i början av juni, denna gång var spelformen 

greensome. 

- I mitten av juni arrangerades Teen Cup klubbkval kombinerat med kval till FootJoy Junior 

Pro Am. 

- En Teen Tour First tävling arrangerades i mitten av september med 13 deltagande flickor 

och 38 deltagande pojkar. 

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

300st med 62 unika deltagande juniorer. I samband med fredagsgolfen grillades hamburgare 

vid samtliga tillfällen, vilket har varit mycket uppskattat. Hamburgarna sponsrades av 



Gräppås Gårdscafé vilket medförde att finalen kunde förgyllas med ett stort antal extra 

priser. 

Resultat 

- Louisa Carlbom hade en fantastisk säsong. Efter att representerat Sverige i flicklandslaget 

vid flera internationella tävlingar under året och även vunnit Order of Merit på Teen Tour 

efter en vinst, två andraplatser och två tredjeplatser på Teen Tour Elite uppmärksammades 

hon av Göteborgs golfförbund och fick en utmärkelse som årets juniorgolfare på flicksidan. 

- Sex av Gräppås spelare deltog i tävlingar på Nordic Golf League/Swedish golftour vid 18 

tillfällen, och fyra spelare deltog i tävlingar på SGF Future Series vid 7 tillfällen. Sex spelare 

deltog i Nordic Golf League Q-School i början av oktober.  

- På JMI-tävlingar har 8 av våra juniorer deltagit vid 24 tillfällen. Bäst placerad blev Louisa 

Carlbom som vann vår egen JMI tävling Gräppås Ping Junior Open. 

- Våra junior och elitspelare har även vid ytterligare 26 tillfällen representerat Gräppås GK vid 

övriga SGF rankinggrundande tävlingar. 

- På Teen Tour Elite, Future och First har 4, 6 och 1 av våra juniorer tävlat och några har 

erhållit framskjutna placeringar. Louisa Carlbom vann flickornas Order of Merit för Teen Tour 

efter att vunnit en Teen Tour Elite deltävling, kommit tvåa och trea i ytterligare två 

deltävlingar, samt kommit trea i Grand Opening och tvåa i Teen Tour finalen. 

- På Göteborgs Junior Tour har 7 av våra juniorer deltagit vid 18 tillfällen. Elliot Cornelius vann 

pojkar 8-12 år vid både tredje omgången på Myra GK och femte omgången på Lerjedalens GK, 

Felix Morsing vann pojkar 13-15 år vid fjärde omgången på Sisjö GC, och Hilda Grote vann 

flickor 13-15 år vid sista omgången på Forsgårdens GK. 

- På Short Game tour blev Elliot Cornelius totalsegrare i B-klassen pojkar efter tre vinster och 

en andra plats under säsongens fyra deltävlingar. Även Hilda Grote vann en av tourens 

deltävlingar i C-klassen flickor.  

- I Teen Cup klubbkval deltog 13 juniorer. Ytterligare 35 juniorer deltog i Gräppås Teen Cup 

klubbtävling utan chans för vidare avancemang i Teen Cup. Av de som kvalificerade sig till 

Teen Cup gruppkval på Lycke G&CC, gick Jesper Aarne, Ludvig Hagelin, Simon Hovdal, Max 

Nordenman-Lindström, Hilda Grote och Ella Schönborg vidare till Teen Cup regionalkval på 

Stora Lundby GK. Simon Hovdal var ensam att ta sig vidare till Teen Cup riksfinal på Gävle GK 

och här försvarade han sin 2:a plats från förra året. 

- Vårt lag i FootJoy Junior Pro-Am, där juniorer spelar med klubbens PGA-tränare, vann 

distriktsfinalen på Gräppås GK och lyckades sedan också att vinna riksfinalen på PGA Sweden 

National. 

- I Göteborg Golf Cup ställde Gräppås upp med ett lag och resultatet blev en 17:e plats. 

- I JSM klubblag gick Gräppås lag vidare till kvalomgång 2 på Flommens GK där Gräppås fick 

möta Ljunghusens GK, Bokskogens GK och Barsebäck G&CC. 

- I Göteborgs juniorserie placerade sig vårt J16 lag på en 8:e plats av 16 deltagande lag. I J21 

blev det en 5:e plats av 11 deltagande lag. 

- I Kungsbacka Junior Tour erhöll vi en tredje plats. 11 spelare deltog under säsongen, 8 

spelare i laget vid varje omgång. 

- KM för juniorer pojkar vanns av Fabian Wennerlöf och flickor av Louisa Carlbom. 

- På fredagsgolfen tog Jesper Aarne hem totalsegern i Order of Merit. 



Träning  

-I GGF’s träningsverksamhet har Gräppås GK haft med 4 deltagare i Supercamp distrikt. 

-I vår egen klubbträning har vi haft ca 160 deltagare i vår/sommar/höst-träningen samt i 

vinterträningen har 20 juniorer deltagit. 

Läger 

- Uppstartsläger anordnades för tävlingsgruppen till Falsterbonäset för tävlingsgruppen. 

- Vår-, sommar- och höstläger har anordnats av våra tränare.  

- Sedvanlig avslutningshelg på Vinbergs GK där det Röda laget vann en jämn kamp över det 

Blå laget. 

Ranking 

-I SGF’s golfranking för juniorer finns Gräppås GK på plats 28 i Sverige och plats 4 bland 

Göteborgsklubbarna. Gräppås GK har 9 juniorer som har rankingvärden. 

Elit 

- SM klubblag div 1 Södra damer spelades på Abbekås GK och Gräppås lag erhöll en 15:e 

plats, vilket tyvärr medför en nedflyttning till div 2 till 2020. 

- SM klubblag div 2 Västra herrar spelades på Kungälv-Kode GK och Gräppås slutade på en fin 

2:a plats vilket medför uppflyttning till div 1 till 2020. 

-KM för Herrar vanns av Felix Asper Karlsson och KM för Damer vanns av Louisa Carlbom. 

Daniel Hovdal, ordförande Junior- och Elitkommittén 

 

 

KLUBBVÄRDAR 

Säsongen har 35 st klubbvärdar varit aktiva under 36 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 drivingerangen.  

Allt enligt vår manual för klubbvärdsarbetet med ambition att göra våra medlemmar och 

gästers besök på banan till en angenäm upplevelse. 

 

Anna Johansson, klubbchef 
 
 

REGEL OCH HANDICAP 

Kommitténs medlemmar: 
Ordförande: Manne Helgegren  
Hans E Berg, Leif Österholm, Peter Johansson. 
 
Kommittén har under året haft ett antal möten främst utifrån det nya Regelverket inom 

golfen vad gäller såväl Regler 2019 och Världshandicap 2020. 

Enligt vårt uppdrag har vi bedrivit ett 10-tal regelutbildningar för klubbens medlemmar under 

våren såväl ett antal kvällar som lördagar, och i samband med andra klubbmöten. Vidare har 

vi genomfört ett 10-tal regelutbildningar för nybörjare, juniorer och elit i samverkan med vår 

tränare och personal. 



Vidare har kommittén utfört handicapöversyn 2019 och fortlöpande under året vid behov av 

enskilda revideringar för medlemmar. 

Vad gäller banan har vi fullgjort vårt uppdrag genom att tillse att de lokala reglerna 

samordnats med övergripande rekommendationer från GGF. Utmärkningar av nya 

pliktområden har genomförts och vi har valt att även fortgent behålla det gula pliktområdet 

på hål 4 trots SGF:s rekommendationer. 

Den övriga utmärkningen på banan har setts över löpande och då en medlem i kommittén 

med domarkompetens har dagligt arbete där, har vi kunnat hålla tillfälliga lokala regler 

aktuella dagligen! 

3 medlemmar har genomgått regelutbildning 2 enligt SGF:s domarutbildning inklusive 

provskrivning, vilket innebar att klubben under året haft 2 distriktsdomare och en 

klubbdomare. Tyvärr har en distriktsdomare vid årsskiftet 19/20 bytt klubb av personliga skäl. 

Våra distriktsdomare har under året dömt ett 10-tal distrikt- och SGF-tävlingar (inklusive  

banbesiktningar) och har även fått döma någon högre tävling samt distriktets första tävling i 

våras enligt nya reglerna.  

Vi har även varit representerade vid olika sammankomster vid GGF för domare och 

utbildningar i ändrade lokala regler inför 2020 och det nya världshandicapet. 

Då två kommittémedlemmar nu är närmre 80 än 70 så behöver vi hjälp med att rekrytera nya 

medlemmar vilket vi hittills inte lyckats med. 

De utbildningsinsatser som diskuterats för nya och gamla tävlingsledare, (5 år sedan 

föregående utbildning) sköts upp till 2020 och avses genomföras ihop med TK utifrån det nya 

utbildningsmaterialet från SGF. 

Kommitténs budget har merendels använts till utbildningar internt och externt och 

litteraturinköp av nya regelverk samt förtäring vid utbildningar. 

Manne Helgegren, ordförande Regel och Handicapkommittén 

 

 

SENIOR 
Kommitténs medlemmar: 

Ordförande: Manne Helgegren, ordförande 

Ledamöter: Birgitta Dönges, Birgitha Ohlsson, Kjellåke Tångefjord sekr, Kaj Tenlén, Pelle 

Pettersson, Jonny Brorsson v. ordf, Lars-Olof Ene (första del av året) och Staffan Rossander 

(senare del av året). 

Utifrån det uppdrag styrelsen gav oss har vi efter förmåga fullföljt att bereda klubbens 

seniorer 50+ en trevlig golfverksamhet präglad av gemenskap och gemensamhet. Vid årets 

uppstartsträff genomfördes även en regelkurs om de nya regler som trädde i kraft 2019. 



Uppdraget har inneburit att vi har genomfört en stor mängd tävlingar genom att på 

måndagar mellan slutet av april och början av november erbjuda tävlingar på båda banorna i 

olika former (ca 60 st), utfärd till Falkenbergs GK, och matchspel mot och med Sjögärde GK. 

Vidare har vi tävlingslett Midsommargolfen samt administrerat och tävlingslett vårt 

deltagande i ”Seniorgolfen scratch” inom GGF:s regi inom regionen och även skött de 10 

Seriespelstävlingar som skett på vår bana inklusive lottning och resultatredovisning. 

Under året har vi även lett en arbetsgrupp som syftade till att återföra regionens spel 

”klubbar emellan” från ideella krafter utanför organisationen till att bli en vedertagen del av 

GGF:s verksamhet under namnet ”Seniorgolfen handicap”. 

Vi har även blivit representerade i GGF:s Seniorkommitté. 

Ett stort antal medlemmar har under året, som vanligt, hjälpt till vid de olika tävlingarna av 

olika slag som tävlingsledare, starters eller lagledare vilket vi är tacksamma för. 

Kommittén har i uppdrag att vara självfinansierad och inte belasta klubben vilket vi tror oss 

ha lyckats med.  

 

Verksamhetsåret avslutades i december med en välbesökt ”golfvinterpromenad” över 12 hål 

med efterföljande julbord. 

 

Manne Helgegren, ordförande Seniorkommittén 

 

 

TÄVLING 

TK bestod under säsongen 2019 av ny ordförande Edda Torisdottir, ledamöter Suzanne 

Östling, Tommy Östling, Heléne Svallingson och Jan Svallingson samt att vid planering av 

tävlingsprogrammet bistod dam-, herr-, senior- och Junior/elitkommittéerna med en 

representant vardera. Denna konstellation har träffats en gång under året, inför säsong. 

Efter säsongen utökades TK med Manne Helgegren. Detta för att vi lyfter in GGF:s seriespel in 

under TK istället för SrK och Manne är klubbens kontaktperson gentemot GGF i väntan på att 

ny ansvarig ska utses.  

Samarbetet med kansliet har fungerat väldigt bra. Kansliet har varit behjälpligt med allt från 

att lägga startförbud på samtliga seriespel som vi har fått tilldelade från GGF till upplärning av 

mig i nya system. TK ordförande har lagt upp samtliga tävlingar och skapat startlistor, ofta 

tillsammans med respektive tävlingsledare. 

Utöver själva kommittén finns 19 tävlingsledare och funktionärer som gör ett mycket bra jobb 

för att tävlingsverksamheten skall fungera. Den här gruppen består av mycket kunniga 

golfare/ledare och deras insatser och stöttning har varit helt ovärderliga för mig som ny 

ordförande. Utvärdering av tävlingarna i år har visat att deltagare tycker att upplägg, 

genomförande och bemötande har fungerat väldigt bra. 



Ändringen av dagar i golfveckan som infördes 2018, Gräppås Golfweekend, fortsatte vi med 

även under 2019. Veckans tävlingar var välbesökta. 

Vi har 2019 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 

relativt bra startfält och vi har haft över 962 startande. Något lägre siffra än året innan, vilket 

är lite av en trend vi märkt av de senaste åren. 

Från GGF tilldelades vi fyra tävlingar. De två tävlingar som skulle ha hanteras av TK, 

Göteborgsgolfen kval B och Göteborg Golf Cup, ställdes in p.g.a. för lågt antal anmälda. De 

andra två var juniortävlingar som JEK ansvarade för. 

I samarbete med Golftravel Plus startade vi en matchstege som blev mycket uppskattad.  

Utöver tävlingarna arrangerade vi på Ale inför säsongen en informations/utbildningsdag inkl. 

golfspel för våra tävlingsledare och funktionärer. De nya reglerna stod i fokus för 

utbildningen. 

Ekonomiskt har vi hållit oss inom budget och lyckats generera ett litet överskott till klubben. 

En av våra långvariga sponsorer, OLKA Resor, hoppade av tre veckor innan tävling och 

Golftravel Plus gick in som ny sponsor till Äkta make/sambo tävlingen. Även Millesons 

Handelsträdgård kom in som ny sponsor i år, de sponsrade Midsommargolfen. 

Jag vill passa på att tacka alla som varit med och sett till att tävlingarna har blivit så bra och 

för all hjälp och stöttning jag fått under planering inför och under säsongen. 

Edda Torisdottir, ordförande Tävlingskommittén 

 

 

                                                                                            
 


