Information från Styrelsen.
2016 har varit ett fantastiskt golfår med en säsong, som i huvudsak, har varit solig.
Vi har varit många som har varit ute på banan både medlemmar och greenfee
spelare och alla har kunnat njuta av den höga kvaliten på banan.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten (dessa protokoll finns att läsa i
klubbrummet) och vårt huvudsakliga arbete har varit att ta hand om våra tävlingar.
Ekonomin är god, tack vare att vi har lite utgifter och att många har tävlat
vilket har gett oss en bra inkomst.
Vi har haft ett antal möten med GolfStar angående banan och våra årsavgifter och
detta samarbete fungerar väldigt väl.
Tävlingsverksamheten.
Klubben har haft 15 egna tävlingar under året inklusive Gripsholmsveckan och vi
har haft ca 700 deltagare på dessa tävlingar. Vi har haft god hjälp av er medlemmar ,
som har ställt upp som tävlingsledare och funktionärer.
Vårt klubbmästerskap drog tyvärr bara 18 spelare, vilket vi tycker är väldigt lite.
Vi kommer under nästa år att diskutera om det finns möjlighet för andra former av
spel för att bli klubbmästare.
Vi gratulerar Simon Lundquist till segern som Klubbmästare.
Kategori-klubbmästerskapet drog bara 8 spelare, vilket innebar att endast en klass
kunde avgöras och det var H60.
Vi gratulerar Claes Persson till segern.
Vi har även haft Sörmlandsutbytet och Hösttouren med stort deltagande.
I det sörmländska seriespelet har vi haft flera lag med följande resultat
Damer Div 1
Herrar 40 Div 1
Herrar 50 Div 2
Herrar 60 Div 1
Herrar 70 Div 1
Mixed
Vänskapsserien

5:e plats
7:e plats
1:a plats
2:a plats
4:e plats
1:a plats
1:a plats

Vi gratulerar samtliga spelare till ett bra resultat.
Veteranerna har haft 21 tävlingar med över 800 startande under säsongen.

Juniorverksamheten
Juniorkommittén påbörjade arbetet lite tidigare än vanligt inför säsongen 2016. Syftet
med att starta tidigt var dels att försöka få med fler barn och ungdomar i verksamheten
men också att arbeta med att uppdatera vår verksamhetsplan och målsättning.
Under ledning av vår PRO David Hagen har vi haft nästan 60 barn och ungdomar i
regelbunden träning vilket var ca 20 fler än under 2015. Med hjälp av ett par
juniorspecifika sponsorer (stort tack ICA Torghallen och ISAB) har det under året varit
möjligt att erbjuda ett mer omfattande träningsupplägg med 18 st veckoträningar och 6
st Weekend Camps till barn och ungdomar i åldern 8-21 år. De allra minsta knattarna i
ålder 5-7 år har samlats, under lekfulla former, vid 6 st tillfällen i vårt Golfkul-upplägg.
Precis som tidigare år har vi också erbjudit sommarläger, denna säsong under två
olika veckor. Lägret har varit mycket populärt med ca 40 deltagande barn.
Vi har noterat stora framsteg hos väldigt många barn och ungdomar under säsongen
vilket är otroligt kul. Det verkar också som att många gillar att träna och vistas nere på
klubben även när det inte är samlingar vilket är något som vi i juniorkommittén och
bland tränarna gillar skarpt.
På tävlingsfronten har det också varit full fart.
Korthålstävlingar i egen regi
Vi har arrangerat 2 st korthålstävlingar för de mindre barnen som inte kommit igång
med tävlingsverksamhet på den stora banan. Tävlingarna har varit populära med ca 20
deltagare per gång.
Skandia Tour
Vi har under året haft ett flertal ungdomar som varit ute och tävlat på de olika nivåerna
på Skandia Tour. Vi har haft ungdomar som tävlat på Distrikt, Regional samt Riks nivå.
Vi fick också äran att arrangera en Skandia Tour Riks tävling på hemmaplan i mitten av
augusti. Vi fick mycket beröm av deltagarna för ett bra arrangemang och för en bana i
toppkvalité.
Juniorserien
Vi har haft ett Juniorlag som deltagit i Juniorserien i Södermanland. Tyvärr så räckte vi
inte till att ta oss till finalspelet som spelades på Katrineholms GK. Juniorserien vanns
av Strängnäs GK.
Ungdomsserien
Vi hade även ett lag i Ungdomsserien. Här har vi några yngre spelare som varit med ett
tag och kämpat, det märktes i år på finalen som också gick på Katrineholm. Spelarna
var så taggade att vinna och i år så lyckades de äntligen ta hem hela Ungdomsserien. I
finalen besegrades Vidbynäs med 5-3 i matchspel. Nedan har ni laget bestående av
Christoffer Åkerström, Anton Dahlén, Chris Hawelka samt Elin Wetterstrand Sjöberg.
Styrelsen vill tacka alla för denna säsong och ett speciellt tack till GolfStars personal
Eva och David. Även ett stort tack till Anders med personal för en fantastisk bana.
God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen för Gripsholms Golfklubb.
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