TÄVLING
_________________________________________________________________________________

1.1

Tävlingskommitténs uppdrag inom idrott

1.1.1 Uppdrag
Tävlingskommittén ansvarar för att planera och genomföra
klubbens tävlingsverksamhet utöver klubbens kategorigolf samt
för de tävlingar som tilldelas från GGF/SGF.

1.1.2 Ekonomi
Tävlingskommittén lämnar årligen in en budget med förväntade
intäkter och kostnader.

Verksamhetsplan 2021
1.2

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 ålderskategorien 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.
2020 infördes 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 av
inställda tävlingar har vi inte kunnat få någon reaktion på ändringen.
Gräppås GK har deltagit i GGF:s seriesspel 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.
1 (2)

1.3

Prioriterade områden och mål 2021

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.
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.

1.4

Aktivitetsplan 2021

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 inom 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 Challange och
Huvudstaden extra allt och kommer att arbeta aktivt för att komma överens med arrangörerna om
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.
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