
Verksamhetsberättelse Seniorkommittén 
 
Seniorkommittén beslutade inför verksamhetsåret 2015 att upprätta en långsiktig verksamhetsplan 
som sträcker sig fram till 2020. Verksamhetsplanen omfattar kommitténs syfte och mål i ett femå-
rigt perspektiv med  tydliga och mätbara verksamhetsmål.  
 
Aktivitetsplan 
Verksamheten 2016 omfattar tävlingar, arrangemang, resor, och medlemsservice. Det totala aktivi-
tetsantalet som är registrerat är 200 herrar och 100 damer, totalt 300 seniormedlemmar. Antalet 
aktiva överträffar med tydlighet det uppsatta målet 2016 som uppgick till 250-270 medlemmar i 
någon form av tävling, träning eller aktivitet.  
Genom en aktivt medlemsarbete, ökad service och information har vi lyckats att ”fånga in” 30 nya 
seniorer i någon av våra aktiviteter, fördelningen damer och herrar är jämnt fördelat, 15 nya damer 
och lika många herrar. Vårt motto ”Alla kan vara med” har fått ett betydande genomslag hos våra 
seniorer. Programenligt har vi genomfört samtliga aktiviteter enligt aktivitetsplan 2016. 
 
Onsdagsgolfen damer och herrar har spelat 19 tävlingar. Det totala antalet spelare som deltagit i 
onsdagsgolfen har varit 240. Fördelningen har varit 87 damer och 153 herrar. Antalet spelrundor 
uppgick totalt till 1.924 st, antalet deltagare per tävling har varierat mellan 88 - 142 personer. To-
talsegrare 2016 blev Tommy Johansson för herrar 55+ och Monica Norberg för damer 50+. 
 
After Golf (19 arrangemang): Inför säsongen har kommittén upprättat ett nära samarbete med 
Wilmas och efter varje tävling erbjudit lunch, prisutdelning och information. Mellan 88 - 142 spelare 
har deltagit i After Golf. 
 
Red Tee Master har programenligt genomförts den 10 augusti med 84 startande herrar. Tävlingen 
spelades från tee 47. Vinnare i scratch klassen blev Tommy Johansson och segrade i slaggolf 
klassen blev Stig Aspgren. 
 
Orange Tee Master var en helt ny tävling som spelades den 10 augusti för damerna med framflyt-
tad tee 38. Tävlingen lockade 45 deltagare. Vinnare i scratch klassen blev Ulla Bergström Johans-
son och i slaggolf gick segern till Ylva Ekholm 
 
Greenfeerundan har traditionsenligt spelats på 3 externa banor med final och avslutning på Öre-
grunds GK. Även här kan vi lägga en mycket positivt deltagarutveckling bakom oss, totalt 87 spe-
lare har deltagit minst en gång i tävligen. Året totalsegrare blev Sören Karman. 
 
Tour Åland Cup var den andra nyheten under verksamhetsåret. En tvådagars tävling och ett 
komplett reseprogram. Tävlingen lockade 49 deltagare damer/herrar och blev på många sätt ett 
lyckat klubbarrangemang. Eckerölinjen och Sundbergs Bussresor var tourens samarbetspartners. 
 
Seriespel för dam- och herrseniorer som arrangeras av Upplands Golfförbund har vi haft 11 lag 
anmälda till. Våra lag har varit damer 60, 2 lag, damer 70, 2 lag, herrar 60,2 lag, herrar 70,2 lag, 
herrar 75 ,2 lag och herrar 80,1 lag.  
 
Upplands Gentlemen, som vi introducerade 2013 spelades för tredje året i rad. Tävlingen spelas i 
tre klasser och lockade i år närmare 130 deltager. Till tävlingen var klubbar från vårt distrikt Upp-
land inbjudna samt ett tjugotal andra klubbar i regionens närhet. 
 
 
Golfträning Damer/Herrar har genomförts under maj och juni månad. Träningen har varit förlagd 
till klubbens övningsområde och varit helt kostnadsfri för alla seniorer. Antalet deltagare har varie-
rat från 15 - 65 deltagare per tillfälle. Instruktör har varit klubbens Pro Peter Andersson. 
 
Ryder Cup Seniorherrar spelades för nionde året i rad och sedvanligt var motståndaren Älvkar-
leby GK. Resultatet blev att våra motståndare vann med 5-4. Nästa år spelas tävlingen i Öregrund 
vilket också blir vårt jubileumsår för Ryder Cup. 



 
Matchspel herrar 55+ lockade i år närmare 30 deltagare, vilket även detta är ett rekord. En aktiv 
marknadsföring, nya regler genom att vi införde spelsystemet vinnare/lucky loser gjorde matchspe-
let mera attraktivt. Totalsegrare blev Jan Hedin. 
 
Avgörande framgångsfaktorer 
Det är en rad olika men viktiga faktorer som gjort att 2016 års säsong varit så framgångsrik för 
klubben. En ökad service vid samtliga våra tävlingar och arrangemang har genomförts. Vi har flyt-
tad vår tävling ”måndagsgolfen” till onsdagar. Vi har genomfört möjligheten till framflyttad tee för 
alla spelare 70+. Vi har infört kanonstart på samtliga våra tävlingar på onsdagar. Vi har introduce-
rat och genomfört ”mixade bollar” vid  våra tävlingar. Vi uppmärksammar nya spelare i syfte att 
snabbt komma in i gemenskapen. Vi har genomfört ett organiserat samarbete med Wilmas på 
golfbanan. Vi har utökat samtliga prisbord på våra tävlingar. Vi har haft en funktionärsstab som 
varje vecka framgångsrikt arbetat med olika schemalagda uppdrag. Detta tillsammans har gjort att 
vår seniorverksamhet tillhör en av de mest aktiva inom Upplands golfdistrikt. 
 
Avslutning 
Vi har skapat en verksamhet, som till stora delar ligger i balans med vad våra seniormedlemmar 
efterfrågar. Vi har varit lyhörda och positiva till förändringar, som kan förbättra vår verksamhet. 
Grunden till vår framgång lades för 22 år sedan och vi fortsätter 2017 med att lägga nya aktiviteter 
för våra seniorer. Arbetet med att ha nöjda seniormedlemmar, ta fasta på medlemsnytta, ökad ak-
tivitetsservice och god kamratskap har varit målet - viktiga faktorer för att ha nöjda seniorer i täv-
lingsspel och i aktiviteter. 
 
Kai Johansson 
Seniorkommittén 
 
 
 
 
 
 
  


