Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2020
TK bestod i böjan av säsongen 2020 av ordförande Edda Torisdottir och ledamot Manne Helgegren.
MH har ansvarat för Seniorernas Seriespel GGF och Seniorernas HCP Seriespel GGF. Under
säsongen har 3 ledamöter tillkommit i kommittén – Leif Steneby vars huvudsakliga ansvar blir
uppbyggnad och uppdatering av TK:s sida på GsGK hemsida samt Pelle Petersson och Staffan
Rosander som ska ta över ansvaret för GGF:s seriespel från Manne Helgegren.
Utöver själva kommittén finns 18 tävlingsledare och funktionärer som i flera år gjort ett mycket bra jobb
för att tävlingsverksamheten skall fungera. Endast 1 tävlingsledare, som varit med länge, valde inför
säsongen att ta en paus från uppgiften.
ET och MH gick GGF:s tävlingsledarubildning i syfte att ta fram ett eget utbildningsmaterial för
befintliga och nya tävlingsledare. MH sammanställde utbildningsmaterialet och utbildningstillfällen
planerades att genomföras i april, men fick ställas in pga rekommendationer från FHM gällande
rådande Covid-19 pandemin.
Hela tävlingssäsongen har också påverkats av pandemin och redan i mars kom tävlingsrestriktioner
från SGF/RI som förbjöd all tävlingsverksamhet tillsvidare. Detta innebar att de nya tävlingar som
införts i tävlingsprogrammet, ADA-golfen och Hallands Gentlemän, inte kunde genomföras. SGF/RI
kom sedan med nya direktiv från 1 juli som tillät tävling men med stränga restriktioner gällande antal
deltagare och tävlingsupplägg. I samråd beslöt då styrelsen och TK att ställa in samtliga klubbtävlingar
resten av säsongen, inklusive den traditionella golfveckan. Anledningen till beslutet var att man ansåg
att dessa tävlingar ska kännas som en ”golffest” och arrangemanget runt dem går helt ut på
gemenskap, samvaro och sponsorexponering. Innan beslutet togs kontakt med samtliga sponsorer
som sa sig vara införstådda med beslutet och skulle givetvis vara kvar som sponsorer nästa år.
Undantag gjordes för KM. Vi ville som idrottsförening kunna kora en klubbmästare. KM utfördes med
ett restriktionsanpassat upplägg och begränsat antal deltagare. Detta innebar att man endast hade
Herr-, Dam-, H21- och D21 klass och KM avgjordes på en dag med spel över 36 hål för samtliga
deltagare. Ansvarig tävlingsledare var ET, domare MH. Kommitténs 18 tävlingsledare och funktionärer
har inte haft några uppdrag under säsongen.
Kategorigolfen har spelats under hela säsongen med anpassningar enligt rekommendationer.
De tävlingar som vi tilldelats från GGF har arrangrats efter 1 juli. Det gäller 4 omgångar i Seniorernas
Seriespel och 2 omgångar i Seniorernas HCP seriespel. Samtliga dessa ansvarade MH för. Samt en
juniortävling som JK ansvarade för.
Det samarbete som startats 2019 med Golftravel Plus – Matchspelsstegen och Äkta Make/Sambo avslutades, då det kolliderar med villkor i nya avtal med AC-Golf.
Den planerade Gräppås Matchsspelsstegen genomfördes inte pga att ansvarig ledare var i den
riskgrupp som specificerats av FHM.
Ekonomiskt har vi av förklarliga skäl inte kunnat hålla oss inom budget, då inga planerade intäkter
kommit från tävlingar. Dessutom fick vi en oplanerad kostnad på arrangörsavgift av Golfhuvudstaden
Halmstad från 2019 som inte hade fakturerats. Kostnad som skulle ingått i föregående års budget med
överskott.
Pga pandemin har TK inte haft några fysiska möten under säsongen. ET och MH har hållit kontakten
och stämt av i viktiga frågor.
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