
1 (9)  

 

 
 

 

Kommittéernas Verksamhetsplaner 2021   

 

 

DAM  

_________________________________________________________________________________ 

 

Beskrivning av nuläget 
Kommittén har under året bestått av fyra medlemmar. Kerstin Ene har varit ordförande.  
Alla damer, oavsett handicap, är välkomna att vara med och tävla på 18-hålsbanan under säsongens 
torsdagar. Säsongen brukar i normala fall starta med en Kick Off (informationsträff) i slutet av april. 
På grund av rådande situation med anledning av Covid-19 var detta i år inställt.  
På torsdagar har vi spelat tävling där valfri tid och partner (VTP) med medtävlande dam som markör 
har gällt. 
Cirka 50 damer har tävlat någon gång under de senaste säsongerna. 2020 har det vid nio tillfällen 
varit tävlingarna på torsdagarna med cirka 30 tävlande per tillfälle. Många damer har deltagit vid alla 
tillfällen. Under 2020 har klassindelningen fortsatt varit två klasser (A och B), detta på grund av lågt 
deltagande i C-klassen tidigare år. 
 

Prioriterade områden och mål  
Två nya medlemmar i kommittén kommer att börja nästa år. Damkommittén kommer att träffas i 
början av 2021 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 starta 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 öka gemenskapen ibland klubbens kvinnliga medlemmar 

och därigenom bidra till att fler damer hittar damgolfen. 

 

Aktivitetsplan  
Under året kommer cirka 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.  

 
Elisabeth Boissier, tillträdande 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  
Kommer inför 2021 att utvärdera spel från tee 51 vs 56 (har klagomål från de som ej är berättigade 
att spela från tee 51). 

Betalning via nätet vid anmälan till herrgolf. 

 
Aktivitetsplan  
Herrgolfen 17 omgångar + final. Under 2021 kommer att genomföra herrgolf på onsdagar, med start 
den 5 maj samt med tillhörande final den 18 september. Har som målsättning att få fler herrar över 
18 år att deltaga. 

Seriespel för H22 och H40. 
Ett utbyte med Sjögärde gällande Herrgolf är planerat. 
Vår förhoppning är även att kunna ta upp vår gamla matchspelstävling mot Sjögärde (beggin & bettin 
trophy) som legat i träda några år. 

 

Dan Tapper, ordförande Herrkommittén 
 

JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN 
 

 

Beskrivning av nuläge  

Gräppås GK har förnärvarande 635 juniormedlemmar, vilket gör Gräppås GK till Göteborgs största 

juniorklubb och den andra största i Sverige. Av våra 635 juniormedlemmar är 106 st. flickor (17%) 

och 529 pojkar (83%). Under 2020 deltog 166 juniorer (26%) i klubbens träningsverksamhet, 60 st. 

(9%) har deltagit i Fredagsgolfen, 55 st. (9%) deltog i minst ett av våra läger och 32 st. (5%) har 

representerat Gräppås GK individuellt eller i lag vid tävlingar på andra klubbar. 

  

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 rykte. 
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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. 

Utöver den ordinarie juniorträning erbjuds ”Junior Extra” som riktar sig till olika grupper. Inför 

2021 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 2021 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. Deltagandet i 

äventyrsklassen var dock sparsamt under 2020 och JEK ämnar utvärdera och se över upplägget till 

2021. 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 2021. 

 

Under 2021 planerar JEK även att arrangera en Junior Masters Invitation (JMI) tävling, en Teen 

Tourtävling (First eller Future) eller en Slaget om Göteborg tävling 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 2021 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 
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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 Rookie 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. För att säkra att Gräppås GK i 

framtiden kommer att kunna delta med konkurrenskraftiga lag i olika lagtävlingar, behöver antalet 

juniorer som tävlar individuellt utanför Gräppås öka. JEK ämnar att inför säsongen 2021 se över 

hur vi skall kunna öka antalet juniorer som tävlar individuellt utanför klubben. 

 

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

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

pågår under flera dagar. 

 

JEK har för avsikt att tillsammans med klubben sponsra våra SM- (dam och herr) och JSM-lag med 

ett urval av profilkläder. Övriga tävlande som representerar Gräppås GK externt skall även kunna 

köpa motsvarande profilkläder till en förmånligt pris. 

 

Lägerverksamhet 
Under sportlov, 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 slutet av september anordnas ett avslutsläger på 

Vinberg GK för de juniorer som deltagit i Fredagsgolfen och som har handicap 36 eller lägre. Även 

träningsutbyten med andra klubbar kommer att övervägas. 

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 2021 

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.  

 

Kommunikation 
Inför säsongen 2021 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.  
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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 
JEK följer upp medlemssituationen bland de juniorer som deltar i klubbens juniorträningar, för att 

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

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

Budget 

Intäkter 
Junior- och Elitkommitténs huvudsakliga intäkter består av bidrag från Gräppås Golfklubb, statligt 

och kommunalt aktivitetsstöd, kommunalt medlemsbidrag, utbetalda ersättningar i samband med 

arrangerade juniortävlingar samt anmälningsavgifter och intäkter från hamburgerförsäljning i 

samband med Fredagsgolfen.  

 

Utgifter 
Junior- och Elitkommitténs utgifter består främst av stöttning till Gräppås GKs 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 relaterade till olika tävlingsarrangemang. 

 
Daniel Hovdal, ordförande Junior- och Elitkommittén 
 

 

KLUBBVÄRD 
 

 

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

helgdagar. 

 

Prioriterade områden och mål   
Under 2021 kommer vi prioritera finishåtgärder runt klubbhusområdet samt medlems- och 

greenfeekontroller på 9-hålsbanan. 

 

Aktivitetsplan  
Under 2021 kommer vi fortsätta att agera starters, följa spelet på banorna samt utföra sysslor runt 

klubbhuset under tävlingsfria helgdagar. Vi kommer under året ersätta utskriva starttidsscheman till 

digital Startersfunktion via GIT Online som visar starttidsschemat i realtid. 
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REGEL- OCH HANDICAP 

_________________________________________________________________________________ 

 

RoH-kommittén har under året 2020 fått ägna tiden åt coronarelaterade frågor i hög grad utöver det 

sedvanliga arbetet med lokala och tillfälliga regler och anpassningar. 

 

I vårt uppdrag har även legat det nya Världshandicapsystemet, hcp-justeringar och löpande 

revisioner. Därutöver har vi varit backup till tävlingsledare, domare vid KM och försökt besvara övriga 

relaterade spörsmål som dykt upp relaterade till vårt kompetensområde och runt banan. 

 

Under 2021 avser vi att bedriva den verksamhet vi bör göra ett coronafritt år om möjligt. 

Detta innebär att vi avser ansvara för banornas markeringar och lokala och tillfälliga regler, utföra de 

handicapjusteringar och revisioner som behövs, tillse att banan är handicapgrundande efter en 

kommande ”slopning” och att den i år inställda utbildningen av medlemmar och funktionärer startar 

om. För att kunna bidraga med regeltolkningar och ändringar är vi intresserade av att vidtalas vid 

ombyggnationer på banan i god tid.  

 

Vidare kommer vi även att deltaga i de utbildningar inom området ”Domare och Tävlingsledare/Tour 

Director” och de möten och erfarenhetsutbyten som GGF ansvarar för.  

 

Vi avser även att försöka intressera fler klubbmedlemmar att deltaga i den högre regelutbildningen 

då kunskapsöverföring måste starta medan kommittén är fulltalig. 

 

Efter samtal med tävlingskommittén, juniorkommittén och seniorkommittén kommer vi att ihop med 

tävlingskommittén genomföra en tävlingsledarutbildning under våren som syftar till att ge 

kompetens att självständigt lägga upp och genomföra klubbtävlingar och oss ålagda tävlingar från 

GGF och SGF. 

 

Även en grundligare regelkurs finns planerad och dessutom en uppfräschningskurs ”light” för våra 

seniora medlemmar i samband med uppstart. 

 

För detta är vi i behov av att klubben ser över möjligheterna till enklare PA-system av modernt snitt 

med spridda högtalare för att öka hörbarheten i matsalen vid utbildningar och sammankomster. 

Vad gäller kommitténs budget önskar vi medel för att deltaga i regionala utbildningar, inköp av viss 

ny regellitteratur och möjligheter till enklare förtäring vid utbildningar i storleksordningen 20 000 kr. 

Utöver ovanstående står vi till klubbens förfogande i frågor som rör banan, där kommittén äger viss 

kunskap. 

 

Manne Helgegren, ordförande Regel- och Handicapkommittén 
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SENIOR 
_____________________________________________________________________ 

 

Seniorkommittén har under den senare delen av 2019 bedrivit en corona-anpassad verksamhet. Den 

tävlingsverksamhet som bedrivits enligt tidigare uppdrag från Gsgk styrelse har till största delen 

utförts med löpande starter för att minimera samlingar av spelare. Positivt 2020 är en ökad (+ 30%) 

tillströmning av spelare. Negativt är att den sociala träffpunkten och gemenskap vid start och efter 

spelet, vid prisutdelning och i samband med gemensam lunch, helt har uteblivit.  

 

Under 2021 önskar vi kunna fullfölja våra olika tävlingar för seniora medlemmar från slutet av april 

till början av november på båda banorna. 

 

Viktigt är då att vi kan få spela med s.k. shotgunstart, vilket ger de ovan nämnda fördelarna. Detta 

kan genomföras på samma sätt som tidigare år med inslag av vissa andra tävlingsformer. Vi räknar 

med att genomföra ca 20 ”oldtimerstävlingar” på vardera banan som kategorispel, 3–4 sommar-

tävlingar i VSOP-form per bana samt en månads (5st) ”Sendragettävlingar” per bana på hösten, (ca 

56 st. totalt som tidigare) innan vi avslutar 2021 med Lussegolfen. 

 

Vi räknar med att som tidigare spela på måndagsförmiddagar och hoppas kunna erbjuda spel för 

cirka 125–130 deltagare per måndag. 

 

Utöver denna verksamhet avser vi att som tidigare arrangera visst utbyte med en annan klubb och 

därutöver en hemlig utfärd. 

 

Vidare avser vi erbjuda våra deltagare en regelutbildning ”light” som uppfräschning vid 

våruppstartsmötet samt erbjuda dem som brukar ställa upp som tävlingsfunktionärer en möjlighet 

att delta i den planerade tävlingsledarutbildningen inom klubben. 

 

Vad gäller budget för kommitténs verksamhet har den hittills inte belastat klubbens ekonomi utan 

bygger på att intäkter och utgifter balanseras. 

 

 

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 18-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. 
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2020 planerades 2 nya tävlingar, ADA-golfen och Hallands Gentlemän. Samtliga planerade 

klubbtävlingar ställdes in pga. Covid-19 pandemin och därav rådande rekommendationer från 

SGF/RI.  

  

Vi har varit arrangörer för 3 omgångar av Seniorernas Seriespel som GGF erbjuder. Nio av de från 

GGF planerade tävlingarna blev inställda pga. tävlingsförbud tom 1 juli pga. Covid-19. 

 

Utöver tävlingarna arrangerar vi årligen en informations/utbildningsdag inklusive golfspel för våra 

funktionärer. I år har detta varit inställt pga. Covid-19. 

 

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

klubbtävlingar. I år beslöt vi att ändra spelformen i Äkte Make/Sambo till Greensome istället för 

Foresome/mix för 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.  Pga. inställda 

tävlingar har vi inte kunnat få någon reaktion på ändringen. 

 

Gräppås GK har deltagit i GGF:s seriespel 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. 

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. 

Prioriterade områden och mål  

Under 2021 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.  

 

Tävlingskommittén kommer 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  
TK planerar att arrangera tävlingar under 2021 utifrån de rekommendationer från SGF som gäller 

från 1 september 2020. Det innebär 10 klubbtävlingar, varav en är en ”på skoj tävling”. På våra 

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

världshandicap systemet, dvs att alla upp till och med hcp 54 kommer att få delta. Där det tidigare 

har funnits endast A- och B-klass kommer det att finnas en C-klass och eventuellt också en D-klass 

och inga hcp gränser kommer att läggas in som villkor. Målsättningen är att dela in deltagarna i lika 

stora klasser i tävlingarna. 

 

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

Huvudstaden extra allt och kommer att arbeta aktivt för att komma överens med arrangörerna om 
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datum som passar bra i vårt tävlingsprogram. Men i nuläget har vi inget besked från arrangörerna om 

dessa kommer att genomföras. 

 

KM planeras att genomföras enligt tidigare för herrar och damer samt alla åldersklasser, med spel 

över 2 dagar. Vi erbjuder 15 olika klasser att delta i. 

 

Arbetet med att rekrytera nya tävlingsledare och funktionärer fortsätter. Utbildningsdagar för 

tävlingsledare kommer att erbjudas tidigt på säsongen. Vi kommer också att anordna den 

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

ledare. Allt utifrån att rekommendationerna från 1 september gäller. 

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

erbjuda utbildning i någon form. 

 

Edda Torisdottir, ordförande Tävlingskommitté 
 
 
 
 
 

 

 


