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Kommittéernas Verksamhetsplaner 2022   

 

DAM  

_________________________________________________________________________________ 

 

Uppdrag 
Damkommittén har under 2021 haft fyra medlemmar.  

 

Kommitténs uppdrag är att stimulera och skapa möjligheter för damerna i klubben att spela golf och 

trivas tillsammans. Damkommittén ska också verka för att skapa ökad gemenskap och få nya 

medlemmar att känna sig välkomna till klubben.  

 

Ekonomi 
Damkommittén ska vara självbärande. Det innebär att kommittén ska få in ekonomiska resurser som 

täcker de kostnader som kommitténs verksamhet kräver. 

 

Beskrivning av nuläget 
Kommittén har inför året fått ny ordförande, Elisabeth Boissier, en medlem är kvar sedan tidigare 
och två nya medlemmar har tillkommit. 
Alla damer, oavsett handicap, är välkomna att vara med och tävla på 18-hålsbanan under säsongens 
torsdagar. Säsongen startade den 3 juni då tävlingsförbudet p.g.a. Covid -19 släpptes.  
Torsdag förmiddag kl. 10.00-11.00 finns avsatt tid för lottad tävling. Övrig tävlingstid under dagen är 
valfri starttid och partner (VSOP) med medtävlande kvinnlig dam som markör. Reserverade tider 
finns även mellan kl. 16.30-17.10.   
Cirka 60 damer har tävlat någon gång under de senaste säsongerna. 2021 har det vid tillfällen varit 
tävlingarna på torsdagarna med cirka 30 tävlande per tillfälle. Många damer har deltagit vid alla 
tillfällen. Under 2021 har klassindelningen utökats med en klass för att nu vara A-, B- och C klass.  
 

Prioriterade områden och mål  
En medlem slutar i kommittén och en ny medlem ersätter nästa år. Damkommittén kommer träffas i 
början av 2022 för att diskutera och se över hcp-gränserna i de tre klasserna (A+B+C) för att klasserna 
skall bli så lika som möjligt avseende antal deltagare.  

Årets verksamhet kommer som tidigare att startas med en Kick-off i slutet av april, med information 

om kommande säsong. Lottade tävlingar kommer att fortsätta som tidigare under förmiddagen och 

VSOP under resten av dagen.  

Kommittén kommer att verka för att fler damer ska både vilja och våga spela tävlingar och för att fler 

nya medlemmar ska kunna hitta en spelpartner. Detta kommer att göras genom att vi anordnar ett 

antal träffar med olika tema utöver torsdagsgolfen.  
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Aktivitetsplan  
Under året kommer tävlingar att spelas i maj-augusti med antal priser i varje tävling i förhållande till 

antal deltagare. I början av september spelas final där priser delas ut för finaldagens spel, samt priser 

för bästa sammanlagda poäng och bästa eclectic netto/brutto under säsongen. Dagen avslutas med 

mat och alla damer är välkomna att delta.  

Vi kommer att arrangera en Kick-off i april och minst två temakvällar under året, varav en kommer 

att vara en regelträff.  

 
Elisabeth Boissier, ordförande Damkommittén 
 
 

HERR 
 

 

Beskrivning av nuläge 

Herrkommittén består av dess ordförande och 7 ledamöter. 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 2022 att utvärdera spel från tee 45, 51 och 56, alla från samma tee samma vecka. 
Ett utbyte med Sjögärde gällande Herrgolf är planerat. 

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. 
 
Vår förhoppning är även att kunna ta upp vår gamla matchspelstävling mot Sjögärde (Beggin & Bettin 
Trophy) som legat i träda några år. 
 
Deltaga i GGF’s seriespel H22 och H40. 
 

Kommittén förändras något, Magnus Öberg lämnar och John Skoglund tillkommer. 
 
Under 2022 kommer vi i herrkommittén att genomföra herrgolf på onsdagar med start den 4 maj 
samt med tillhörande final den 17 september och har som målsättning att få fler herrar över 18 år att 
deltaga. 

 
Dan Tapper, ordförande Herrkommittén 
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JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN 
 

Beskrivning av nuläge  

JEK består av dess ordförande, 6 ledamöter samt adjungerad tränarrepresentant. Gräppås GK har 

förnärvarande 703 juniormedlemmar, vilket gör Gräppås GK en av de största juniorklubbarna i 

Sverige. Av våra 703 juniormedlemmar är 124st flickor (~18%) och 579 pojkar (~82%). Under 2022 

deltog 180 juniorer (26%) i klubbens träningsverksamhet, 68st (~10%) har deltagit i Fredagsgolfen 

vid 312 deltagartillfällen, 64st (~9%) deltog i minst ett av våra läger och 31st (4%) har 

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

Prioriterade områden och mål 2022 

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 GK vid externa tävlingar. Härigenom 

hjälper de till att skapa och förvalta Gräppås GK´s goda ryckte.  

Aktivitetsplan 2022 

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 

2022 år säsong vill JEK vidareutveckla Junior Extra konceptet. 

 

För våra tävlingsjuniorer och elitspelare avser JEK att inför säsongen 2022 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 verka för att uppdatera träningsstudion med utrustning för bättre individuell 

uppföljning/utveckling, samt 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 GK´s hemsida.  
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Gräppås GK´s 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 har varit sparsamt under senare år och JEK ämnar utvärdera och se över 

upplägget till 2022 för att attraherar fler att delta. 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 2022. 

 

Under 2022 planerar JEK även att arrangera en Junior Masters Invitation (JMI) tävling, samt att 

arrangera de tävlingar (en Teen Tour Future, en Teen Tour First tävling och en tjej scramble) som 

Gräppås GK har blivit tilldelade av Göteborgs distrikt. 

 

Gräppås GK har även för avsikt att delta i Teen Cup och Foot Joy 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 2022 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 

klubblag, samt SM-klubblag Damer och Herrar. 

 

Gräppås GK´s 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) och MoreGolf 

Mastercard Tour.  

JEK kommer att skicka ut påminnelser till relevanta grupper om att anmälan är öppen. JEK ämnar 

att inför säsongen 2022 ha ett extra fokus på flickor. För att säkra att Gräppås GK i framtiden 

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

även totala antalet juniorer som tävlar individuellt utanför Gräppås GK att öka.  

 

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 förmånlig kostnad. 

Lägerverksamhet 
Under sportlov, påsklovet, sommarlovet och höstlovet (Teen Camp och Golfkulläger) 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 flitigt 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 2022 

fortsätta att utöka antalet ledare med rätt kompetens. Fokus kommer att läggas på 
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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 2022 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.  

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 GK´s 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 GK följs upp och orsaken till varför de slutar analyseras. 

Budget 

Intäkter 

Junior- och Elitkommitténs huvudsakliga intäkter består av statligt och kommunalt aktivitetsstöd, 

kommunalt medlemsbidrag, utbetalda ersättningar i samband med arrangerade juniortävlingar, 

samt anmälningsavgifter och försäljning av hamburgare sponsrade av Gräppås Gårdscafé i 

samband med Fredagsgolfen. Utöver detta stöttas Juniorverksamheten av Gräppås GK med ett 

årligt bidrag. 

 

Utgifter 

Junior- och Elitkommitténs utgifter består främst av stöttning av för Gräppås GK´s juniorer och 

elitspelares 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 
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KLUBBVÄRD 

 

 

Beskrivning av nuläge  
32st klubbvärdar har under året följt spelet på banorna och utfört sysslor runt klubbhuset under 

tävlingsfria helgdagar. 

 

Prioriterade områden och mål   
Under 2022 kommer vi prioritera finishåtgärder runt klubbhusområdet samt medlems- och 

greenfeekontroller på 9-hålsbanan. 

 

Aktivitetsplan  
Under 2022 kommer vi agera starters, följa spelet på banorna med fokus på trivsel och speltempo 

samt utföra sysslor runt klubbhuset under tävlingsfria helgdagar. Vi kommer fortsätta med digital 

Startersfunktion via GIT Online som visar starttidsschemat i realtid. 

 

 

REGEL- OCH HANDICAP 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beskrivning av nuläge 

RoH-kommittén består av dess ordförande och två ledamöter. RoH-kommittén har under året 2021 

fått ägna tiden i hög grad åt det sedvanliga arbetet med lokala och tillfälliga regler och anpassningar, 

efter en sen coronaanpassad start på tävlingsåret. 

I vårt uppdrag har även legat frågor kring det nya Världshandicapsystemet, hcpjusteringar och 

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

besvara övriga relaterade spörsmål, som till uppdrag från styrelsen kring målning, som dykt upp 

relaterade till vårt kompetensområde och runt banan. 

 

Aktivitetsplan 
Vi avser ansvara för banornas markeringar och lokala och tillfälliga regler ihop med banpersonal och 

klubbledning, 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 i tid med regeltolkningar och anpassningar av tillfälliga och lokala regler, är vi 

intresserade av att vidtalas vid ombyggnationer på banan, och få en möjlighet att bidraga med 

regelmässiga synpunkter på förändringar. 

 

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. Det är viktigt att vi ”inom egna 

led” kan få fram intresserade klubb- och distriktsdomare. För att bredda denna eftersökning av 

intresserade önskar vi all hjälp vi kan få. 
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Efter samtal med TK, JEK och SrK kommer vi att ihop med TK genomföra en Tävlingsledarutbildning 

under vintern 21-22 som syftar till att ge kompetens att självständigt lägga upp och genomföra 

klubbtävlingar och oss ålagda tävlingar från GGF och SGF. Även utbildning i Git-systemet planeras. 

En grundligare regelkurs finns planerad i GGF:s regi kommande vinter och dessutom tänker vi 

genomföra såväl grundkurs som en uppfräschningskurs ”light” för våra seniora medlemmar i 

samband med uppstart. 

 

Vi tror även att en säkerhetsöversyn för att förhindra olyckor på banan, av den typ som vi i år sett på 

andra banor i distriktet, bör göras.  

 

Budget 

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

och komplettering av viss ny regellitteratur och filmer och möjligheter till enklare förtäring vid 

utbildningar i storleksordningen 20 tkr. 

 

För detta är vi i stort 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. 

Detta bör kunna användas i olika sammanhang vid möten, konferenser och arrangemang av både 

externa och egna arrangörer. 

 

Utöver ovanstående står vi till klubbens förfogande i frågor som rör banan, Course-set-ups, målning 

och annan tävlingsrelaterad verksamhet, där kommittén äger viss kunskap, då klubben fortgent 

saknar bankommitté.  
 

Manne Helgegren, ordförande Regel- och Handicapkommittén 

 

 
SENIOR 
_____________________________________________________________________ 

 

Bakgrund -21 
Seniorkommittén består av dess ordförande och 9 ledamöter. Seniorkommittén har under delar av 

2021 bedrivit en corona-anpassad inledning. 

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

utförts med löpande starter på båda banorna från juni månad för att minimera samlingar av spelare. 

Negativt var att den sociala träffpunkten och gemenskapen vid start och efter spelet, vid 

prisutdelning och i samband med gemensam lunch, helt uteblev och då även varit ett avbräck för vår 

krögare.  

 

Från september har vi dock kunnat återgå till anpassade Shotgunstarter på 18-hålsbanan. Inget 

utbyte eller reseverksamhet har kunnat genomföras under året. 

 

Den stora ökning som märktes av under 2020 har klingat av och många har troligen spelat andra 

typer av coronaanpassad golf i nya grupperingar. 

 

Dock har vår verksamhet på 9-hålsbanan fortsatt att öka under året. 
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Aktivitetsplan 
Under 2022 hoppas vi kunna fullfölja våra olika tävlingar för seniora medlemmar från slutet av april 

till början av november på båda banorna, i enlighet med den inriktning som styrelsen tidigare pekat 

ut. 

 

Viktigt är att vi framgent kan 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 (med 

hänsyn taget till seriespelsarrangemang). Vi räknar med att genomföra ca 20 ”oldtimerstävlingar” på 

vardera banan som kategorispel, 3-4 sommartävlingar i VSOP-form per bana samt en månads (5st) 

”Sendraget-tävlingar” per bana på hösten, (ca 56st totalt som tidigare) innan vi avslutar 2022 med 

Lussegolfen/promenaden. 

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 men under året uppskjutna tävlingsledarutbildningen inom klubben. 

Utöver detta kommer vi att se över kompetens och arbetsuppgifter inom vår kommitté och 

eventuellt även anpassa kostnader och priser i linje med övriga kommittéer. 

 

Vad gäller budget för kommitténs verksamhet avses den inte belasta 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 20-tal tävlingsledare/funktionärer som har lång erfarenhet av golf och 

golftävlingar. Deras hcp ligger mellan 10–36. De flesta är i ålderskategorin 65+. 

  

TK anordnar klubbtävlingar under maj-augusti månad. Vår ambition är att erbjuda tävlingar som skall 

passa så många som möjligt, både damer och herrar, äldre och yngre och som skall upplevas 

trivsamma oavsett hcp. 

2021 hade vi 777 startande i dessa tävlingar. Deltagarna i klubbtävlingarna är ganska jämnt fördelade 

i de olika hcp-klasserna men åldersmässigt är det en övervikt för de äldre spelarna. Våra yngre 

medlemmar och de med lägst hcp finner säkert andra tävlingar som passar dem bättre. 

 

I år bedrevs ingen tävlingsverksamhet fram till 1 juni p.g.a. pandemirestriktionerna från FHM och 

SGF. 
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Vi fortsatte vårt samarbete med Volvo Golf Challenge och Golfhuvudstaden Halmstad. 

 

Antalet tävlande på klubbtävlingarna har varit något lägre (4%) än tidigare år, dvs 2019 eftersom det 
år 2020 inte arrangerades några klubbtävlingar med undantag av ett pandemianpassat KM. 
Deltagandet i de flesta tävlingar vi erbjuder under Gräppås Golfvecka har varit betydligt lägre (ca 
17%) än tidigare år. Vi har också haft märkbart färre greenfeegäster på tävlingsveckan (107st 2019 
jämfört med 32st 2021). En orsak kan vara den väsentligt högre tävlingsgreenfeen jämfört med 
tidigare år, 450:- jämfört med 275:-. 
 

Utöver klubbtävlingarna deltar många i de olika seriespelen och de tävlingar övriga kommittéer 

arrangerar.  

 

Gräppås GK har deltagit i GGF:s seriesspel i samtliga kategorier och även haft med 2 lag i HCP-serien. 

 

Från och med november 2019 ligger GGF Seniorernas Seriespel under TK och ansvaret för detta har i 

år tagits över från Manne Helgegren av Pelle Peterson. 

 

Vi har i år varit arrangörer för SM-Klubblag för Herrar i Div 1 Väst samt de tävlingar som GGF 

erbjuder, GP Golfen kval och 11 omgångar av GGF Seniorernas Seriespel. 

 

På grund av pandemin har vi inte kunnat hålla utbildning i samma utsträckning som tidigare. Vi har 

hållit en komprimerad tävlingsledarutbildning för de 4 nya tävlingsfunktionärer som anslutit sig i år. 

 

Den grupp tävlingsledare och tävlingsfunktionärer som har varit med under flera år har fortsatt även 

i år, men många av de nu aktiva är äldre och har varit med länge. För att uppdragen per ledare inte 

ska bli för många per säsong eller att tävlingsdagarna blir för långa har vi ett behov att få med fler i 

gruppen. Arbetet med att skaffa nya finns med under prioriterade områden. 

 

Utifrån tanken att man även på tävling ska kunna spela golf på sin nivå, införde vi ytterligare en klass 

på våra klubbtävlingar med anledning av den nya officiella hcp gränsen på 54. I samtliga tävlingar 

delades klasserna upp i jämna klasser och vi har inte fått några negativa reaktioner på det. Vi 

fortsatte också med valfri tee på singeltävlingar, vilket uppskattads mycket och fungerar väldigt bra. I 

år har vi använt utmarkerad scoring area på vissa tävlingar, vilket har upplevts positivt. 

 

Vi har fortsatt samarbetet med alla våra tävlingssponsorer och i år har två nya tillkommit, Gräppås 

Gårdscafé och Kungsbacka Optik. 

 

Samtliga medlemmar erbjöds möjlighet att delta som funktionärer på Scandinavian Mixed på Vallda 

G&CC. Antalet funktionärer var begränsade p.g.a. pandemin och Gräppås GK ställde upp med de 20 

funktionärer som vi fick anmäla. 

 

Under året har vi förtydligat våra rutiner för avbrott av spel och upprättat en evakueringsplan 

anpassad till pandemireglerna. Evakueringsplanen kommer att uppdateras under vintern tillsammans 

med andra rutiner mellan tävlingsledare/tävlingsansvariga och kansli.  

 

Årets tävling om TL- och TF bucklan spelades i år på Gräppås p.g.a. pandemibestämmelserna.  

16 TL/TF deltog. 

 

Ekonomiskt går det bra och TK lämnar i år ett överskott till klubben. 
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Prioriterade områden och mål 2022 
Under 2022 kommer TK att arbeta mot att fastställa tävlingar enligt vår ambition att erbjuda 

attraktiva tävlingar för våra medlemmar. 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. På grund av den minskning av 

deltagare på våra traditionella tävlingar på Golfveckan kommer vi att se över dessa tillsammans med 

övriga kommittéer och funktionärer. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att hitta ytterligare 

en tävling i programmet under året.  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. Vi har fått 

önskemål och både ”skoj”-tävling och fler individuella tävlingar. 

 

Vi 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. 

 

Under 2022 planerar TK att arrangera minst 5 klubbtävlingar.  På våra klubbtävlingar kommer vi att 

ha manualer/tävlingsbestämmelser till alla tävlingarna. Vi önskar arrangera flera tävlingar, men vi 

måste se över programmet för att nå högre tävlingsdeltagande. 

 

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

p.g.a. av ändrade förutsättningar Volvo/Bilia är i nuläget oklart i vilken regi tävlingen arrangeras 

nästa säsong. Vi kommer i vår grupp att diskutera om vi ska fortsatta samarbetet med 

Golfhuvudstaden Halmstad.  

 

Som tidigare år arrangeras KM för herrar och damer samt alla åldersklasser. Vi erbjuder 15 olika 

klasser att delta i. Dock måste vi se över tävlingsupplägget, eftersom nuvarande struktur inte är 

hanterbar i GIT. Det är alldeles för mycket manuell handpåläggning och svårt att hantera för en 

tävlingsledare. 

 

I skrivande stund har vi inte fått information från GGF/SGF vilka tävlingar som kommer att läggas på 

Gräppås. 

 

Samtliga kommittémedlemmar och representanter från övriga kommittéer kommer att kallas till 

första möte i höst när vi har fått alla tävlingar tilldelade från GGF/SGF. På programmet finns då 

diskussion om vilka klubbtävlingar som bör arrangeras på Gräppås.  

 

Vi kommer att erbjuda ett flertal regelutbildningstillfällen och arrangera en 

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

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

erbjuda utbildning i någon form. 

 

Aktivt arbete med att hitta fler funktionärer fortsätter kontinuerligt under hela året. Vi behöver mer 

dokumenterad regelkunskap bland våra funktionärer. Erbjudande om att delta i R&A Regelutbildning 

nivå 1 och 2 i GGF:s regi har gått ut till medlemmar i alla kommittéer via deras ordförande. 
 

Edda Torisdottir, ordförande Tävlingskommitté 


