Verksamhetsberättelse
för seniorkommittén vid Skellefteå GK 2013
Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av:
Jan Anders Melander
Torbjörn Johansson
J-O Lindvall
Bill Söderlund
Sven Erik Öhman
Ulf Andrén
Jan Larsson
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Under året har styrelsen haft 3 styrelsemöten förutom informella träffar över kaffebordet.
Vårmötet avhölls den 13/5 med ca 35 deltagare, som fick information över sommarens
aktiviteter.
Under maj månad genomförde medlemmarna en arbetsdag på banan den 16:de med ca
30 medlemmar. Kommittén bjöd på lunch och medlemmarna hann att gå igenom och
städa upp alla banans bunkrar.
Torsdagsgolfen startade den23/5 med en mulligantävling.
Den 4 juni hade vi närspelsövningar med våra pron med 60 anmälda. Ett uppskattat
inslag.
Torsdagsgolfen startade som vanligt och 60 platser på morgonen och 24 på
eftermiddagen. Under juli månad förändrades starttiderna så att det var 24 platser på
förmiddagen och 60 på eftermiddagen för att greenfee gästar skulle få möjlighet att
komma ut på banan. Det tog ett tag innan medlemmarna insåg att de inte fick plats på
morgonen. Antalet spelade ronder har varit 1058. Det gör ett snitt av 66 startande per
tävlingsdag. Nytt rekord både beträffande startande och snitt.
Ett problem som kommit speciellt under mitten av sommaren, är att rondtiden kommit att
öka så att det tog upp till 5 timmar för en 4 boll att gå runt. Detta är inte acceptabelt och vi
måste sluta spela konferensgolf under ronden. Diskutera kan vi göra efter ronden och ta
en kaffe tillsammans. 15 sekunder snabbare per hål och man gör 18 minuter kortare
rondtid. Det vore väl inte omöjligt. Vi har skrämt iväg greenfeegäster som blivit sittande på
tee i väntan att få slå ut.
Matchspelet har genomförts med ca 60 startande medlemmar.
Eclectikspelet har även genomförts med 40 deltagare.
En seniortourtävling har genomförts för södra NVGF touren. Det var 60 deltagare och den
genomfördes i början av augusti.

Finalspelet som slaggolf med gemensam start, genomfördes den 26/9 med 68 deltagande.
Förutom spel så bjöds det på middag och prisutdelning för årets bravader. Höstmöte
genomfördes även.
Antalet medlemmar har under året varit 207 stycken som erlagt avgiften 200 kronor som
har gjort det möjligt att förutom priser även bjuda på närspelsträning och middag vid
finalen. Lunch vid banarbetet och fika vid vårmötet. På grund av ökade kostnader för
utskick på våren m.m. kommer styrelsen förslå att avgiften höjs till 250 kr för kommande
år.
Avgiften har varit densamma sedan 90-talet.
Kommittén vill tacka alla som varit med och gjort sommaren trevlig. Speciellt tack till de
som på ett eller annat sätt bidragit till att vår bana har fått den kvalitet som den i år har
haft.
Det finns även medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt agerat värdar och sett till att icke
medlemmar i Skellefteå GK fått god omvårdnad samt kontrollerat att stipulerad avgift har
betalats.
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