
 

 

Kommittéernas Verksamhetsberättelser 2020 

DAM 

På grund av rådande omständigheter (Covid 19) kunde inte årets säsong starta med en Kick-off på 

våren. 

Efter att vi fått tillstånd att anordna damtävlingar startade tävlingsverksamheten den 2 juli. Lottade 

tävlingar har inte varit tillåtna utan alla tävlingar har genomförts med Valfri Tid Och Partner (VSOP) 

med bokning av starttid och spel med annan tävlande dam. Inga reserverade tider har funnits 

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

under året. 47 damer har någon gång deltagit i tävlingen och 41 damer har spelat fler än två gånger, 

vilket var gränsen för att få ta del av finaldagens prisbord. I genomsnitt har deltagarantalet varit 31 

damer/gång, vilket är en ökning jämfört med förra året. 

Finalen spelades en lördag i september med löpande lottade starter från kl. 12.00. 36 damer deltog i 

finalen. Efter finalspelet inmundigades fantastiska räksmörgåsar på Gräppås Gårdcafé. Priser delades 

ut för torsdagsgolfens totala poäng och eclectic netto, samt för finaldagens enskilda spel. 

Damkommittén har 2020 bestått av: 

Ordförande: Kerstin Ene  

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

Kerstin Ene, ordförande Damkommittén 

 
HERR 
Kommitténs medlemmar 2020 
Ordförande: Dan Tapper, ledamöter: Magnus Öberg, Bo Lönner, Peter Grafström, Thore 
Jonasson, Frank Hansson, Ingvar Andersson. 
Coach H22: Peter Hörnstein, Coach H40: Stefan Andersson. 
 
Seriespelet 
H22 spelade I GGF-seriens div 1 och slutade på andra plats. Återfinns i div 1 under 2021. 
H40 spelade i GGF-seriens div 3 och slutade på sjätte plats. Återfinns i div 4 under 2021. 
 
Herrgolfen 
Spelades denna pandemisäsong under 10 onsdagar samt en finaldag. Totalt spelades 914 
ronder. 
Vi hade en mycket lyckad finaldag den 12/9. Det var 42 spelare som gjorde upp om priserna 
i tre 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: Göran Horkeby 
B-klass: Cristian Mari 
C-klass: Bo Lönner 
Säsongen avslutades med en jultallrik hos Jonas för de som deltagit på lördagarnas 
vintergolf. 
 
Dan Tapper, ordförande Herrkommittén  
 

 

JUNIOR och ELIT  

Verksamheten under pandemiåret 2020 har varit lite speciellt, framför allt för våra äldre 

tävlingsjuniorer och elitspelare, vilka drabbades av tävlingsförbudet fram till 1 Juli. Trots 

tävlingsförbudet har breddaktiviteterna juniorerna på klubben i stort kunnat genomföras som vanligt 

efter anpassning till gällande Covid-19 restriktioner. Därmed har många juniorer deltagit i flertalet 

tävlingar och träningsaktiviteter. Antalet juniorer på Gräppås GK ökade markant under 2020 då 

många sökte sig till golfbanan när andra sportaktiviteter tvingades stänga ner. Gräppås har 

förnärvarande 635 juniorer (106 flickor och 529 pojkar), vilket leder till att Gräppås GK är Göteborgs 

Golfförbunds största juniorklubb och den femte största i Sverige. 

Tävlingar där Elit- och Juniorkommittén har varit ansvarig  

- JMI-tävlingen Gräppås Ping Junior Open planerad till början av Maj tvingades att ställas in p.g.a. det 

då rådande Covid-19 läget. 

- Den planerade Teen Tour Future tävlingen den 17 Maj ställdes in av SGF då all tävlingsverksamhet i 

deras regi pausades. 

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

Scramble. Då detta var en lokal tävling och spelarna var under 18 år omfattades tävlingen inte av 

tävlingsförbudet utan kunde genomföras med löpande start istället för shotgunstart, som är brukligt 

på denna tour. 

- I mitten av Juni arrangerades Teen Cup Klubbkval och Teen Camp Tävling med 49 deltagare. 

- Omgång 1 i Göteborgsserien planerad till 21 Juni ställdes in då tävlingsförbud rådde för spelare över 

18 år. Tillfället utnyttjades dock till att bjuda in tävlingsjuniorer upp till 18 år att delta i Gräppås 

Junior Invitational. Denna grupp spelare omfattades inte av tävlingsförbudet och genom att begränsa 

deltagandet till endast klubbar inom Göteborgsdistriktet följde vi även rådande reseförbud (2h). 

Tävlingen blev mycket uppskattad med ett fullt startfält med 12 deltagande flickor och 36 deltagande 

pojkar. 

- En Teen Tour First tävling arrangerades i slutet av Augusti med 4 deltagande flickor och 40 

deltagande pojkar. 

- Under året har 13 juniortävlingar anordnats på fredagarna. Antalet deltagartillfällen var 303 st med 

60 unika deltagande juniorer.  

 

 

 

 



 

Resultat 

- Sex av Gräppås spelare deltog i tävlingar på MoreGolf Mastercard Tour (tidigare Nordic Golf League, 

herrar)/Nordic Golf Tour (damer) vid 20 tillfällen och fem spelare deltog i Nordic Golf League Q-

School i början av oktober för att förbättra sin kvalgrupp till nästa års tävlingar. 

- På JMI-tävlingar har 5 av våra juniorer deltagit vid 9 tillfällen. Bäst placerad blev Fabian Wennerlöf 

som kom trea på Falkenberg Junior Open och Simon Hovdal som kom fyra på Tylösands Junior Open. 

- Simon Hovdal vann även Hofgårds Junior Open, vilken dock inte ingår i JMI men är likvärdig. 

- Våra junior- och elitspelare har även vid ytterligare 19 tillfällen representerat Gräppås GK vid övriga 

SGF ranking grundande tävlingar. 

- På Teen Tour Elite, Future och First har 2, 5 och 5 av våra juniorer tävlat och några har erhållit 

framskjutna placeringar. Max Nordenman-Lindström vann Teen Tour First på Sjögärde GK efter ett 

rafflande särspel. Fabian Wennerlöf tog hem en andra plats vid Teen Tour Future tävlingen på Ale GK. 

- På Rookie Junior Tour har 5 av våra juniorer deltagit vid 19 tillfällen. Samuel Moberg vann pojkar 

12-15 år vid tredje omgången på Torslanda GK, Hilda Grote vann flickor 16-21 år vid samtliga fem 

tillfällen som hon deltog. 

- På Short Game tour har 11 av våra juniorer deltagit vid 18 tillfällen. Elliot Cornelius vann i B-klassen 

pojkar vid två tillfällen och kom tvåa vid ett. Även Hilda Grote (B-klass flickor), Felix Wallberg (D-klass 

pojkar), Alice Landon-Rouly (D-klass flickor) vann var sin deltävling under säsongen. Julia Backlund (C-

klass flickor) och Max Sellman (D-klass pojkar) kammade även hem var sin andra plats. 

- I Teen Cup Klubbkval deltog 15 juniorer. Ytterligare 34 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 Kungälv Kode GK, gick Axel Backlund, Jesper Aarne, William Gustavson och Simon 

Hovdal vidare till Teen Cup Regional kval på Forsgårdens GK. Simon Hovdal var ensam att ta sig 

vidare till Teen Cup Riksfinal på Öijareds GK och här försvarade han sin 2:a plats för tredje året i rad 

bland pojkar födda 05. 

- I Göteborgs Cup ställde Gräppås upp med ett lag och resultatet blev en delad 9:e plats. 

- I JSM klubblag, kval omgång 1 på Göteborgs GK hade tyvärr Gräppås lag inte marginalerna på sin 

sida och missade därför avancemanget till kvalomgång 2. 

- I Göteborgs juniorserie placerade sig vårt J21 lag på en 2:a plats av 10 deltagande lag. I J16 ställdes 

den första och andra omgången in och vid tredje omgången placerade sig Gräppås på en 12:e plats 

av 13 deltagande lag. 

- Gräppås kammade hem totalsegern i Kungsbacka Junior Tour efter två vinster, en andra plats och 

en tredje placering vid de fyra deltävlingarna under säsongen. Totalt deltog 16 olika spelare under 

säsongen, där 8 spelare deltar i laget vid varje omgång. 

- KM för Juniorer Pojkar vanns av Fabian Wennerlöf och Flickor av Louisa Carlbom. 

- På Fredagsgolfen tog Markus Svensson hem totalsegern i Order of Merit tävlingen. 

Träning  

-I GGF’s träningsverksamhet har Gräppås GK haft med 1 deltagare i Supercamp Regional och 4 

deltagare i Supercamp Distrikt. 

-I vår egen klubbträning har vi haft ca 166 deltagare. 



 

Läger 

- Uppstartsläger anordnades till Falsterbonäset för tävlingsgruppen. Lägret Corona-anpassades vad 

gäller transporter, boende, måltider, etc. för att kunna genomföras på ett säkert sätt.  

- 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 45 i Sverige och plats 8 bland 

Göteborgsklubbarna. Gräppås GK hade 8 juniorer som har rankingvärden i slutet av säsongen 2020. 

Elit 

- SM klubblag spelades inte under säsongen 2020. Gräppås hade lag anmälda till Div 1 Västra herrar 

och Div 2 Västra damer och behåller sina platser till säsongen 2021. 

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

Daniel Hovdal, ordförande Junior- och Elitkommittén 

 

 

KLUBBVÄRDAR 

Under året har 35 klubbvärdar varit aktiva under 36 tävlingsfria helgdagar under perioden maj till 

september. Då det i år blev färre tävlingar så har vi inte riktigt lyckats bemanna alla tävlingsfria 

helgdagar, men nästa alla då det var klubbvärdar som hoppade in och tog extrapass.   

Klubbvärdarna arbetar i par och normalt vid två tillfällen per säsong, passen är mellan kl.08.00-14.00. 

Arbetsuppgifterna har varit att agera starters, följa spelet på banan, utföra sysslor runt 

klubbhusområdet så som tvätt av handdukar, vattning av blommor, tillsyn av våra toaletter och 

omklädningsrum samt att köra in bollar på drivingerangen.  Allt enligt vår manual för 

klubbvärdsarbetet med ambitionen att göra våra medlemmar och gästers besök på banan till en 

”bättre dag”.  

 

Anna Johansson, klubbchef 
 

 

REGEL OCH HANDICAP 

Regel, Handicap, och Utbildningskommitténs verksamhet har som all annan verksamhet i golfvärlden 

påverkats av de övergripande Corona anpassade regelverk som utformats av SGF under 2020 vilka vi 

haft att tillämpa på klubben. 

Kommittén har utifrån det givna uppdraget ombesörjt banmarkeringar samt lokala regelverk, 

översyn av medlemmarnas handicap, enskilda begärda revisioner, regelavgöranden och lokala 

tillfälliga och extraordinära regler. Vi har även stött vår lokala tävlingsverksamhet och lämnat stöd vid 

frågor angående det nya Världshandicapsystemet utifrån genomgången utbildning. Dock har varken 

klubbutbildning inom Nytt Handicapsystem eller Uppföljning av Nya Golfregler 2019 kunnat 

genomföras p.g.a. pandemins begränsande inverkan. 



Vi har enligt vårt uppdrag även varit regionalt representerade i så väl utbildningar som i 

domarfortbildning och viss regelutbildning inom GGF som ägde rum under tidig vår 2020. 

Kommittén har under året bestått av Leif Österholm, Peter Johansson och Manne Helgegren. 

 

Manne Helgegren, ordförande Regel och Handicapkommittén 

 

 

SENIOR 
Verksamheten för Gräppås GK:s seniora medlemmar har under året kraftigt reducerats p.g.a. den 

rådande Corona pandemin, vilket har inneburit att vi följt de centrala och regionala föreskrifterna 

och anpassat tävlingar och prisutdelningar därefter. 

Utbytet med Sjögärde GK och seriespel i Halland liksom Göteborgsregionens seriespel för äldre 

seniorer ställdes in 2020. 

Vi har därför under året endast arrangerat måndagstävlingar sedan början av juli månad på våra 2 

banor.  Sammantaget under året tävlingsledde vi 6 ”VSOP”-tävlingar, ett 20tal ”Oldtimerstävlingar” 

samt ett 10tal hösttävlingar inom ”Sendraget”. 

Utifrån gällande restriktioner kunde endast spelet på 9-hålsbanan upprätthålla viss gemenskap. Dock 

med löpande start och utomhusprisutdelningar med Folkhälsomyndighetsavstånd. Spelet på 18-

hålsslingan åstadkoms genom löpande start och enskilda priser att uthämta senare.  

Trots dessa förändringar har vi kvantitativt ökat deltagarantalet med ca 20 procent. Dock tappade vi 

den gemenskap som vi tidigare uppnått genom samlingar/shot-gunstarter och gemensamma 

måltider och prisutdelningar.  Detta är en viktig och stor del av verksamheten för klubbens seniorer 

där flertalet med ålderns rätt går från golfsport till motionspromenader/golf med gemensam 

mötesplats. 

Vi har under året haft som ett deluppdrag att vara självförsörjande i budgethänseende och detta mål 

uppnås enligt bokslutet. 

Året medgav ingen reseverksamhet för alla våra måndagsspelare (men kommittén fick grannhjälp att 

avgöra vår egen lilla prestigetävling på Forsgårdens Golfbana). 

Kommittén har haft 8 protokollförda möten under året och samtidigt försökt utbilda oss i 

tävlingsledning, regler och handicap under resans gång. 

Kommittén har 2020 bestått av Birgitta Dönges, Gunilla Clase, Inga-Lill Jedenberg, Birgitha Olsson, 

Jonny Brorsson, Pelle Pettersson, Staffan Rosander, Kaj Tenlén, KjellÅke Tångefjord och Manne 

Helgegren. 

 

Manne Helgegren, ordförande Seniorkommittén 

 

TÄVLING 

TK bestod i början 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 p.g.a. rekommendationer från FHM gällande 

rådande Covid-19 pandemin. 

Hela tävlingssäsongen har också påverkats av pandemin och redan i mars kom tävlingsrestriktioner 

från SGF/RF som förbjöd all tävlingsverksamhet tillsvidare. Detta innebar att de nya tävlingar som 

införts i tävlingsprogrammet, ADA-golfen och Hallands Gentlemän, inte kunde genomföras. SGF/RF 

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 att 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 arrangerats 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. 

Den planerade Matchspelstegen genomfördes inte p.g.a. rådande omständighet gällande Covid-19.  

Ekonomiskt har vi av förklarliga skäl inte kunnat hålla oss inom budget, då inga planerade intäkter 

kommit från tävlingar.  

P.g.a. pandemin har TK inte haft några fysiska möten under säsongen. ET och MH har hållit kontakten 

och stämt av i viktiga frågor. 

Edda Torisdottir, ordförande Tävling 

 

 

 

 



 

 

 

Årets Senior HCP-Serier D50+ & H55+ inställda p.g.a. Covid-19 

Placering Placering

8 2

5 6

4 5

Inställd p.g.a. Covid-19 6

Inställd p.g.a. Covid-19

Inställd p.g.a. Covid-19

Serieresultat 2020

Herrar 40 - Div. 3

Herrar 50 - Div. 4

Herrar 60 - Div. 2

Herrar 70 - Div. 2

Herrar 80- Div. 1

Damer 50 - Div. 1

Damer 22 - Div. 2

Damer 60 - Div. 1

Damer 70 - Div. 2

Herrar 22 - Div. 1


