
Verksamhetsberättelse för seniorkommittén, Stenungsund GK 2020 

Seniorkommittén har under verksamhetsåret 2020 bestått av: 

Ordförande:  Lasse Roos   

Vice ordförande: Björn Carlsson 

Sekreterare:  Jörgen Albinsson 

Kassör:  Agneta Fallenius 

Ledamöter:  Josef Demska 

                                   Ingela Sollid 

                                   Eva Öhlin 

                                    Lennart Karlström 

2020 har blivit ett annorlunda golfår på grund av Covid-19 som drabbade landet i slutet av 

mars början av april. 

I slutet av mars hade seniorkommittén klart ett spelprogram med 24 st måndagstävlingar, en 

resa till Skaftö GK, klubbmatcher, och utbyte samt matchspel, som skulle presenteras på 

vårmötet den 21 april.  

Vad blev det av detta?  

All tävlingsverksamhet låg nere under hela våren på grund av Covid-19. Men efter 

sommaren, den 3 augusti, fick vi åter starta spelet med måndagsspel. Det blev 10 

tävlingstillfällen och ett klubbutbyte med Gullbringa GCC samt Viking Senior cup på Kungälv 

Kode GK. Vi har inte som tidigare år haft shot-gun start och orsaken har varit att vi har 

undvikit större samlingar av personer. Vi har haft löpande start och inga prisutdelningar efter 

avslutad tävling. All betalning innan start har skett via swisch till respektive tävlingsledare och 

prispengarna har efter säsongen swischts ut av kassören till alla pristagare. Vår tanke var att 

vi skulle haft alla prisutdelningar på höstmötet, men eftersom vi inte kan/vill genomföra 

detta är swisch ett bra alternativ. 

Vi har även spelat med restriktioner att hålla avstånd samt med lägesförbättring i bunkrarna, 

eftersom vi inte behövt kratta och uppmaningen har även varit att ha kvar hålflaggan i hålet, 

allt för att begränsa smittorisken. 

Allt detta har alla skött på ett exemplariskt sätt och vi har klarat oss utan några sjukdomsfall 

under säsongen. Stort TACK till alla som tagit hänsyn. 

Deltagarantalet under våra genomförda tävlingar har varit mycket stort, 590 spelare vilket ger 

ett snitt på 60 tävlande varje måndag. 

Förutom slaggolf har vi genomfört PB, Omvänd vals, Bäst boll, Irish greensome och Scramble 

med lottade lag. 

Vi har inte genomfört Order of Merit, matchspel och heller inget seriespel för damer och 

herrar 

Vår golfbana har under året varit i ett strålande skick. Trots en trög start på säsongen så 

håller banan en mycket hög klass och här gör vår banpersonal ett fantastiskt arbete. Stort 

TACK. Ett stort TACK även till Annika och Krister på kansliet för all hjälp och gott samarbete. 

 



Ekonomi 
Vårt ekonomiska golfår sträcker sig från 1 oktober 2019 till 30 september 2020, men för  
enkelhetens skull redovisas här golfsäsongen 2020 
Vi startade säsongen med 7 025 kr på banken och 66 kr i kassan (inkluderat kostnader och 
intäkter sista speldagen 2019). Vi har haft 590 spelare vilket betytt ett kassatillskott på  
29 500 kr och prispengarna på 21 550 kr vilka betalas ut efter årets sista tävling  
den 5 oktober.  
Detta innebär att vi startar golfsäsongen 2021 med 14 985 kr på banken och 66 kr i port-
monnän.  
 

Resultat golfåret 2020: 

Viking Senior Cup:     

Spelades i år på Kungälv-Kode GK 

Efter 18 väl genomförda och spännande matcher stod Gullbringa GCC som segrare med 6 vunna 
matcher tätt följda av Kungälv Kode GK med 5 vinster, Tjörn GK med 4,5 vinster och Stenungsund GK 
med 2,5 vinster. 

Ansvarig: Per Forsström. 

 

Seniorernas golfsäsong 2020 avslutas formellt efter sista tävlingen den 5 oktober, men vi har 

lagt in en extra måndag utan startavgift och priser den 12 oktober.  

Vi har på grund av Covid-19 beslutat att inte ha något höstmöte. Vi skickar istället ut alla 

handlingar digitalt. Finns det några synpunkter på val av kommittéledamöter eller övriga 

handlingar så får ni höra av er senast den 15 oktober. 

Årets säsong har varit annorlunda från början till slut men vi hoppas på ett nytt bättre 2021. 

 

Att årets måndagstävlingar är slut innebär absolut inte att golfspelandet upphör för 2020.  

Vi fortsätter att spela på Vintertouren, där vi samlas varje måndag – onsdag – fredag klockan 

09.15 för lottning och första start kl. 09.30 och vi startar onsdagen den 14 oktober. 

 

Förhoppningsvis blir det lika välbesökt och framgångsrikt som föregående vinter. Under 

2019/2020 genomförde vi 612 golfrundor under 58 speldagar vilket fortsatt är ett snitt på 

nästan 11 spelare per gång. Det var ingen snö men regn satte stopp för spel under 8 dagar.  

Vi hade uppehåll på vintertouren under 10 dagar då vi genomförde uppbyggnad av 

elstängslet för att hålla ute vildsvinen. Totalt genomfördes cirka 120 dagsverken av er alla 

ställde upp, fantastiskt och stort TACK, till alla som bidrog. 

Seniorkommittén tackar alla medlemmar som deltagit i våra tävlingar under säsongen. 

Ett stort tack också till alla er som ställt upp med olika arbetsinsatser för golfklubben. Det 

gäller allt arbete som görs i Gröna gruppen, Gubba gruppen, Bollplockning på ranchen och 

Fadderverksamheten. 

 

Välkomna till golfsäsongen 2021! 

Stenungsund GK - Seniorkommittén 


