Verksamhetsberättelse
Norråva Golfklubb 2021

Verksamhetsberättelse
NORRÅVA GK 2021
Styrelsen för Norråva GK avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Styrelsen
Styrelsen för Norråva GK har under verksamhetsåret 2021 bestått av följande personer:
Ordförande: Christoffer Nathanson
Ledamöter:

Agneta Kling
Birgitta Zeidlitz
Pepe Nilsson
David Kjerrgren
Christer Larsson

Suppleanter: Jörgen Lundqvist
Jonas Nilsson
Göran Olofsson

Styrelsen
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

Revisorer
Revisorer:

Kerstin Levander Sandqvist och Jan Trädgårdh

Revisorssuppleant:

Anders Windahl

Tävlingskommittén
Sju tävlingar var planerade under 2021, varav två blev inställda bl a pga Coronapandemin.
Följande tävlingar har genomförts:
- Flaggtävlingen
- Chansen
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- Generationskampen
- Klubbmästerskapet
- Järn 7-an
-Höstgreensome
Tävlingskommittén har bestått av: David Kjerrgren, Pepe Nilsson, Christer Larsson, Jonas Nilsson, Peter
Carlsson och Annika Rubin.
Klubbmästare dam blev Annika Rubin och klubbmästare herr blev David Kjerrgren. Jörgen Lundqvist stod som
segrare i H65-klassen.

Seniorgolfen
Ansvariga för Seniorgolfen har varit Christer Larsson, Jörgen Lundqvist och Anders Windahl
Gränsen för deltagande är att du fyllt 50 år.
Seniorgolfen har trots pandemiläget genomförts under säsongen 2021.
Totalt 27 st medlemmar har deltagit i vår tävlingsverksamhet. Vi har utöver det, gästats av en del spelare utanför
klubben som varit hjärtligt välkomna att delta. Dessa spelare har deltagit utanför själva tävlingsverksamheten.
Nyheten för året var att vi under perioden maj till augusti spelade 33st omgångar i ett seriespel där man fick
tillgodoräkna sig de 4 bästa resultaten som uppnåtts för respektive månad. Den spelaren med det bästa
månadsresultat erhöll ett pris och totalt bäst under hela perioden var Bo Eklund som därmed kunde titulerar sig
poängmästare.
Under seriespelet tävlades det också om 2st vandringspriser, Åkes pokal och Normans pokal.
Vinnare av Åkes pokal blev Uno Eriksson.
Vinnare av Normans pokal, för andra året i rad, blev Eva Pending Wiberg.
Under första veckan i september var det dags att kora årets Seniormästare. De 9 bästa spelarna från grundspelet
gjorde upp om titeln i slaggolf med HCP under två dagar. Det blev ett minnesvärt ögonblick då det avgjordes på
sista hålet. Pepe Nilsson ledde med ett slag före Jörgen Lundqvist och två slag före Bo Eklund. Jörgen tar fram
pitchen och gör en HIO på sista hålet, den första i karriären när det som allra bäst behövdes, och blir 2021 års
Seniormästare.

Jörgen 129 slag
Pepe 130 slag
Bo 132 slag
Inför säsongen 2022 är nya medlemmar hjärtligt välkomna och uppleva den sociala miljö och gemenskap som vi
har i seniorgolfen.
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Slutresultat:
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Onsdagsgolfen med MacDuff Cup
Årets MacDuff Cup kunde genomföras som planerat trots det speciella året med pandemin. Spelformen ändrades
från 2020 från poängbogey till slagtävling med HCP. Två onsdagar blev tyvärr inställda pga vädret. Under
säsongen deltog 20 st spelare vid ett eller flera speltillfällen. Som mest var det 15 st deltagare vid ett och samma
tillfälle. I tävlingen räknas de 5st bästa rundorna under 13st onsdagar.
Slutlig segrare 2021 blev David Kjerrgren, tätt följd av Max Samanen och på tredje plats kom Annika Rubin.
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. Onsdagsgolfen har varit väldigt uppskattad och fint organiserad.
Ansvarig och arrangör för onsdagsgolfen har varit Peter Carlsson.

Matchplay
Till årets Matchplay anmälde sig 21st varav 19st kom till start. Till finalen tog sig Max Samanen och Thomas
Karlsson. Vinnare blev Thomas Karlsson med segersiffrorna 3-2.
Match om 3:e pris stod mellan Anders Bäckman och Pepe Nilsson där Pepe Nilsson vann med 3-2.
Ansvarig och arrangör av Matchplay 2021 var Gunnar Viberg.

Eclectic 2021
11 deltagare anmälde sig till årets Eclectic-tävling.
1:a David Kjerrgren

50 slag

2:a Max Samanen

53 slag

3:a Gunnar Viberg

54 slag

4:a Pepe Nilsson

56 slag

5:a Marie Valund Bäckman

67 slag

6:a Annika Rubin

72 slag

Resterande 5st

dnf

Ansvarig och arrangör av Eclectic 2021 var Gunnar Viberg.
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Banan
Banans ägare familjen Nathanson har genom Christoffer Nathanson löpande under året hållit klubbens
styrelsemedlemmar informerade om banans utveckling och status. Bl a har det tillkommit automatisk bevattning
till ett flertal hål.
Inför säsongen 2021 godkändes nya lokala regler av SGF efter gemensamt arbete tillsammans med
tävlingskommittén. De lokala reglerna finns publicerade på hemsidan samt på klubbens anslagstavla.

Pro/utbildningsansvarig
Klubbens PRO-verksamhet har bedrivits av Marcus Edblad varit väldigt uppskattad. Marcus har haft support av
Tim Johansson som höll i juniorverksamheten.
Torsdagsklubben fortsatte vara populär under säsongen 2021 och under 11 kvällar fylldes rangen med golfare som
ville träna allt från wedgeslag till långa drives.
Nybörjarkurserna var i stort sett fullbokade med 8 personer och genomfördes vid 9st tillfällen.
Ett flertal övriga kurser med olika teman genomfördes, allt från närspel till utslag.
Under 10st kvällar genomfördes "prova på golf" för knattar och juniorer upp till 13 år.
Ett flertal kompis- och företagsevent genomfördes med hjälp av klubbens PRO Marcus Edblad.
I år kunde också den populära midnattsgolfen spelas med fullt startfält

Administration & Service
Golfgården har genom Anette Nathanson skött klubbens administration avseende medlemsregistrering,
avgiftsdebitering mm. Ekonomin har skötts av klubbens kassör, Birgitta Zeidlitz.
Det omfattande arbete med uppgradering av klubbens hemsida som påbörjades 2020 av Peter Carlsson och
Patricia Amrén är nu slutfört. Resultatet blev utomordentligt och klubben har nu en modern och innehållsrik
hemsida. Peter och Patricia har under 2021 också skött löpande uppdateringar och underhåll.
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Klubben har ingen egen Facebooksida men information om vad som händer på banan finns på Norråva Golfgårds
Facebooksida. Sidan administreras av Norråva Golfgård genom Patricia Amrèn
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Bilagor
Resultat- och balansräkning för 2021 samt budgetförslag 2022.

Värmdö 2022-03-13

Christoffer Nathanson

Agneta Kling

Ordförande

Ledamot

Birgitta Zeidlitz

Christer Larsson

Ledamot

Ledamot

Pepe Nilsson

David Kjerrgren

Ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-

Kerstin Levander-Sandqvist
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Jan Trädgårdh

