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Verksamhetsberättelse 

NORRÅVA GK 2019 

Styrelsen för Norråva GK avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Styrelsen 

Styrelsen för Norråva GK har under verksamhetsåret 2019 bestått av följande personer: 

Ordförande:  Christoffer Nathanson    

Ledamöter: Agneta Kling 

 Kerstin Engström 

 Birgitta Zeidlitz 

 Pepe Nilsson 

                          Lennart Westlund 

Suppleanter: Jörgen Lundqvist 

 David Kjerrgren 

 Sante Nathanson 

 

 

Styrelsen 

Per dags dato har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 
Revisorer:  Kerstin Levander Sandqvist och Christer Larsson 

Revisorssuppleant: Anders Windahl 

 

Damkommittén 

Under 2019 lades kommittén ned p g a minskad efterfrågan. 

Seniorgolfen  

Gränsen för deltagande är att du fyllt 50 år. Seniorgolfen har haft ca 20 deltagare per speldag.  

Alla deltagare lägger 30 kr per gång som går tillbaka till spelarna i form av gemensamma luncher samt priser. Spel 

sker på tisdagar och torsdagar enligt spelschema som finns på hemsidan. 
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Säsongen avslutades med ett finalspel med efterföljande lunch och prisutdelning hos Norråva Gårdscafé. Senast 

dagen efter varje tävling finns resultaten på hemsidan genom Christer Larssons försorg. 

Gunda och Norman Ephithites vandringspris gick 2019 till Pepe Nilsson. 

Seniormästare 2019 blev Jörgen Lundqvist. 

Vi gratulerar segrarna! 

Ansvarig för seniorgolfen har varit Anders Windahl, Christer Larsson och Jörgen Lundqvist. 

Onsdagsgolfen 

Under säsongen har spel bedrivits på onsdagskvällarna maj t o m augusti. Inom onsdagsgolfen kan de som vill delta 

i Mac Duff Cup, en poängbogeytävling för alla med officiellt handicap. Varje tävling handicapregistreras och 

poängen från de 5 bästa rundorna räknas samman och segraren koras. 2019 slog rekord med 25 deltagare. Vann 

gjorde Calle Hallberg, Husby GK, för andra året i rad med 183 p. Norråvamedlemmarna Nils Good , 181 p, och 

David Kjerrgren, 173 p, kom på andra respektive tredje plats , tätt före Annka Rubin och Kerstin Engström som 

båda slutade på 172 p. 

Även om du inte deltar i Mac Duff Cup är du välkommen att spela på onsdagarna kl 17.00. Följ oss på hemsidan 

då starttiden kan variera utifrån solens nedgång. 

Ansvarig för onsdagsgolfen har varit Peter Carlsson och Mikael Andersson. 

Banan 

På styrelsemötena under året rapporterar Christoffer Nathanson löpande om banans standard samt kommande 

förbättringar. Utifrån ändrade regler fr o m 2019 har lokala regler setts över och kommer förhoppningsvis att 

godkännas av Golfförbundets Sthlm-distrikt inför 2020. 

Tävlingskommittén 

Följande tävlingar har genomförts av Tävlingskommittén 2019: 

- Vårruset, sponsrad av Kentas 

- Sommar7:an, sponsrad av ProjFast Fastighetsutveckling AB. Andra året i rad som tävlingen går av stapeln. 

- Chansen, ny tävling sponsrad av Pepe Nilsson. 

- Klubbmästerskap 

- Höstgreensome. 

Tävlingskommittén har bestått av: Kerstin Engström, David Kjerrgren, Pepe Nilsson och Jörgen Lundqvist. 

Klubbmästerskap genomfördes i strålande sol. Klubbmästare dam blev Annika Rubin och  klubbmästare herr blev 

David Kjerrgren. 

Matchplay 

2019 års matchspel spelades mellan maj-september och attraherade totalt 20 st deltagare, varav 2 kvinnor. Spelet 

avgjordes via gruppspel om 4 grupper. 1:an och 2:an i varje grupp gick vidare till kvart- och semifinal och 

slutligen finalspel. Nytt för 2019 var spel även om ett 3:e pris. 

Det blev många jämna matcher. Till slut stod Kerstin Engström och Bo Eklund i final, vilken vanns av Kerstin 

Engström. Tredje priset vanns av Gunnar Viberg.  
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Ansvarig för matchplay 2019 har varit David Kjerrgren och Pepe Nilsson.  

Vi hoppas på samma intresse 2020 samt att fler kvinnor vill delta. 

Eclectic 2019 

Första året blev ett prövoår med 12 st deltagare med varierande resultat: 

1:a Timo Samanen 

2:a Jörgen Lundqvist 

3:a Christer Larsson 

Förhoppningen är att vi fortsätter med Eclectic även 2020. 

Ansvarig för Eclectic har varit Gunnar Viberg. 

Utbildning 

Under säsongen 2019 har medlemmarna erbjudits klubbträningar, Grönt kort/nybörjar- och fortsättningskurser 

av vår PRO, Marcus Edblad. 

Kerstin Engström har genomgått en 2-dagarsutbildning i Tävlingsledning och Regler steg 1, arrangerad av Sthlms 

Golfförbund. 

Pro/utbildningsansvarig 

2019 blev första året med Marcus Edblad som Pro på klubben. Ca 60 st har gått nybörjarkurser, 8 st driverkurser 

och 8 st övriga kurser gjorde att det aldrig var lugnt på rangen. 

Torsdagsklubben var en ny och uppskattad möjlighet till träning med vår Pro. Antal deltagare steg kraftigt under 

semestertid och det var ofta överfyllt på rangen under de två timmar som träningen pågick. 

Administration & Service 

Golfgården har genom Anette Nathanson skött klubbens administration avs medlemsregistrering, avgiftsdebitering 

mm. Ekonomin sköts av klubbens kassör, Birgitta Zeidlitz. 

Information via mail till medlemmarna har förenklats och sker numer via Golfens IT-system. Hemsidan har skötts 

av Peter Carlsson och Joanna Nathanson .  

Klubben har ingen egen facebooksida men information om vad som händer på banan samt viss information om vad 

som händer i golfklubben finns på Norråva Golfgårds facebooksida. Sidan administreras av Norråva Golfgård 

genom Patricia Amrèn. 

Event 

Sofia Ljungqvist (Europatourproffs) var inbjuden en vacker julikväll. Med ett inspirationspass på rangen och en 

utmaning mot vår Pro på banan gav hon alla något att fundera på och minnas. Hennes agenda är hårt uppstyrd så 

dessvärre krockade eventet med onsdagsgolfen och Mac Duff Cup.  
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Bi lagor 

Resultat- och balansräkning för 2019 samt budgetförslag 2020. 

Värmdö 2020-03-17 

 

 

Christoffer Nathanson  Agneta Kling 

Ordförande   Ledamot   

 

 

Birgitta Zeidlitz   Kerstin Engström 

Ledamot   Ledamot   

 

   

Pepe Nilsson   Lennart Westlund 

Ledamot   Ledamot   

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020- 

 

 

Kerstin Levander-Sandqvist  Christer Larsson  

 


