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Verksamhetsberättelse, Styrelsen

Stryrelsen har under 2022 haft månatliga protokollförda sammanträden där klubbens verksamhet
behandlats. Vi har fört en beslutslogg över alla styrelsebeslut som fattats under året.
Då vi är en klubb med mycket få aktiva medlemmar (jämfört med snittet i Sverige) så har styrelsens
fokus varit att skapa en MYCKET fin bana för att locka betalande greenfee-gäster till densamma. Det
är en omöjlighet att endast klubbens få medlemmar kan finansiera den inriktingen vilket gör att
antalet betalande greenfee-gäster är nyckeln för klubbens fortlevnad med en bana av den kvalitet
vi idag har. Under 2022 har vi glädjande noterat att strategin fungerat och vi fick fler betalande
greenfeegäster och samtidigt fler goda recensioner.
Under 2022 var styrelsen fulltalig men vi saknade ledare/ordförande för några av kommittéerna,
Medlemskommittén samt Kommunikationskommittén. Medlemskommittén har förblivit helt
obemannad under 2022, Kommunikationskommittén har endast uppehållits av en person som helt
och hålli fokuserat på att annonsera på Facebook. Klubben har även under 2022 helt saknat en
valberedning. Inför säsong 2023 kommer styrelsen tyvärr tappa flertalet värdefulla
styrelsemedlemmar och i kombination med avsaknaden av valberedning är situationen något
bekymmersam.
GolfSverige har erfarit att golfspelandet i år mattats av något efter de intensiva Covid-åren innan, då
golf var nästan den enda godkända motionsaktiviteten. Detta har inte slagit så hårt mot oss då årets
säsong varit likvärdig med 2021. De allmänna prisökningarna, specifikt på el&bränsle har dock grävt
ett djupt hål i vår kassa detta år.
Vår PRO valde att säga upp sitt engagemang några veckor innan säsongsöppning, vilket blev
utmanande. Vi lyckades dock skriva ett avtal med en känd aktör i GolfDalarna, DalecarliaGolfCenter,
som skapade en golfbutik på mycket kort varsel. Butiken och ett kansli bemannades av anställd
personal 3 dagar per vecka och idella resurser resterande dagar. Shopen/kansliet blev mycket
uppskattad, framförallt av våra greenfeegäster. Försäljningen av produkter gav en liten intäkt men
framför allt var det viktigt att ha en REPRESENTANT från klubben närvarande på banan. Visst
administartionsarbete åt styrelsen kunde utföras av den inhyrda kanslisten också vilket var nyttigt.
Ställplatserna nyttjande ökade väsentligt under 2022. SnöåGK har en något oslipad diamant i vårt
ställplatsområde och det skall vi utnyttja. Dock är ställplatsbesökarna inte sällan resurskrävande
vilket skötts av frivilliga insatser hitintills, men gränsen nåddes under 2022 då antalet besökande
ökade väsentligt och arbetet med stöd åt gästerna blev nästan övermäktigt.
Klubben var delaktiga i Vansbrosimningen som vanligt vilket planerades av Kalle Björklund och
bemannades av medlemmar på frivillig basis.
Flygfesten hörde av sig mycket närapå!? eventet och efterfrågade personal, erbjudande gick ut till
medlemmar men gav mycket dåligt utslag. Odiskubabelt sent agerande av Flygfesten så resultatet var
inte överraskande.

Styrelsemedlemmar, ordinarie:
Mats Reivant (Ordförande)
Kalle Björklund (v Ordförande)
Anette Lagerberg
Martin Granberg (Tf. Ekonomi)
Mathias Anderses
Robert Lundkvist
Sebastian Birgersson
Suppleanter:
Alf Larsson (Sekreterare)
Elisabeth Björklund
Patrick Aalhuizen
Magnus Bäck
Adjungerad: Tony Magnusson (Banfrågor)
Målsättning:
Inför säsongen 2022 har styrelsen beslutat att följande områden är prioriterade:
-

Att återigen balansera klubbens kostnader versus inkomster, samtidigt som vi måste
utvecklas som golfklubb i en allt starkare konkurrens.
Klubbens högsta prioritet är att behålla banans kvalitet och samtidigt attrahera gäster som
betalar greenfee.
Banan skall hålla samma kvalitet som 2021, vare sig mer eller mindre. Ideella arbetsinsatser
kommer som tidigare år vara en förutsättning för klara detta.
Fortsätta att digitalisera verksamheten så vi följer SGF’s inriktning och målsättning.
Det är nödvändighet att bemanna upp kommittéer för att hitta en stabil plattform för de
närmsta åren.
Aktivt verka för att vår nya partner, DalecarliaGolf (PRO och shop), ökar våra gästers och
medlemmars intryck av att SnöåGK är en golfklubb på väg uppåt.

Uppnådda resultat för 2022:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mycket goda resensioner från gäster och medlemmar efter spel på banan
Fler medlemmar totalt + 41 st, ökningen består av aktiva medlemmar
Nästan samma antal greenfeegäster som säsongen 2021
Antalet juniorer har ökat, + 5 st
Antalet golfande husbil/husvagnsgäster har åter igen ökat markant.
Ny Shop & kansli etablerad
Redovisningssystemet utökat med mobiltjänster
Klubbens dokumentation sparas i molnet (DropBox)
Mycket god visibillitet på Facebook genom HELA säsongen

Ekonomi:
✓ Omsättningen har ökat i år igen men prognosen pekar på att det sammanslagna resultatet
INTE kommer att visa samma goda resultat som i fjol. Detta har sin grund i de stora
kostnadsökningar som råder i samhället. Kostnadsökningarna för drivmedel och el sticker ut.
Erfarenheter från säsongen 2022.
✓ Vi har nu uppnått en mycket bra nivå av gästspelare som varmt rekomenderar oss till andra.
Gäster från andra Dalaklubbar har även ökat märkbart.
✓ Vi håller en prisbild som anses vara låg på marknaden, detta då jämfört med den höga
kvalitén på banan.
✓ Vi har sett en ökning av stora gruppbokningar i samarbete med SnöåBruk och övriga
golfklubbar i Dalarna.
✓ Tony, Darek och Bogdan är återigen nyckelpersoner för underhållet av banan.
✓ Ställplatsen är återigen en MYCKET lyckosam verksamhet för klubben.
✓ Att ha egen shop samt kanslist har också visat sig vara mycket uppskattat av besökare till vår
klubb.
✓ MYCKET svårt att rekrytera in fler personer till kommittéer och styrelser.
✓ Vi har också noterat en viss nedgång av ideellt arbete vilket är bekymmersamt.
✓ Vi har en snittintäkt per Greenfee som ligger <240 kr per gäst. Den stora anledningen är
många spelare som ytnyttjar Golfhäftet, Dalagreenfee-rabatter.

Styrelsen vill återigen tacka alla som bidragit under året som gått. Det är era ideella insatser som gör
Snöå GK levande och en bana för framtiden.

Styrelsen gm. Mats Reivant

Verksamhetsberättelse, Bankommittén
Säsongen startade upp med lite samma personal som 2021 förutom att Robin Brorsson slutat och
”ersattes” av en tidigare arbetare på Gagnefs GK, vilket vi trodde på mycket men gav inte det utfall vi
hoppades på.
Vi har jobbat vidare med att förbättra samtliga spelytor viket har lett till att vi kommit närmare våra
mål med att bli bästa banan i Dalarna och att även gästerna nu tycker det 😊
Tony Magnusson blev anlitad som konsult tills vidare för att var banchef och greenkeeper.
Han saknar fortfarande utbildning inom området men har även i år haft lite dialog med Magnus
Vourio för att lära sig mera i ämnet banskötsel.
Övriga anställda har varit våra polska vänner Rickard Gustafsson, Darek och Bogdan som jobbat som
mekaniker och lite alltiallo. Sedan så har ju alla ideella krafter gjort fantastiska arbetsinsatser i år
igen, utan våra gemensamma krafter skulle vi inte ha en chans att ha en golfbana, dock känns det lite
som att luften gått ur många under året. Våren är det inga problem att få ideella krafter att ställa upp
men det är senare under året som det lär till fler som hjälper till. Totalt sett har ändå
personalkostnaderna varit under bra kontroll detta verksamhetsår.
Vi köpte in lite nya aggregat till Ventracen 2022 som har varit till stor hjälp och även gjort att fw blivit
bättre genom att den blivit luftad tidig vår samt inför invintringen.
Bogdan har lärt sig att slipa aggregaten så nu är alla (förrutom JD Fw slipade och slut) inför
kommande säsong.
Vi började säsongen med många ideella timmar med att vi lade på växtdukar för att få igång
greenerna så tidigt som möjligt med resultatet att dom blev bättre än utan, dock med viss isbränna
men i det stora hela ok resultat. Tack för ett fantastiskt jobb alla medverkande.
Jag fick justera till med lite extra bakterier och näring i greenerna så blev det bättre fart på
växtligheten men detta blev samtidigt en liten merkostnad, den ligger med till året 2023 i budgeten.
Invintringen av greenerna 2021 blev tyvärr inte som det skulle blivit och detta har ju påverkat
uppstarten på greenerna, men nu i år 2022 är hålpipningen gjord tidigt i sept med bra resultat och nu
ska vi bara lägga på ett lager med kemikalier och ett lager med dressand inför vintern och hoppas på
en perfekt vinter så ska det kunna bli bra 2023.

Vi har jobbat vidare med att sänka spridare och koppla in fler fwspridare under våren som gett ett
grymt resultat, det syns ju vad styrd bevattning och gödning ger för resultat.
Bevattningssystemet har funkat i det närmaste perfekt, 4 pumpen som var trasig 2021 blev lagad av
mig och Ove Bergkvist tack för hjälpen Ove.

Vi har nu på slutet av säsongen börjat dränera om bunker och greenområdet på 17 och även börjat
bygga en bunkerkant för att få till den så bra som möjligt. Dräneringen är klar nu är det bara
massorna som skall flyttas och nya massor på, rör sig om ett cirka 800kvm stort område.
Jag konstaterade att 17 green måste göras om pga gammal mora/älvdalensand men detta görs i vår
med nytt greengräs och foregreen/fw. Ca kostnad för detta 150 000kr plus ideellt arbete.
Projektet med hålvärdar kommer att jobbas fram igen.
Mycket röjning och trimning av div ytor har gjorts av flera personer som gjort ett grymt jobb med
detta, ni ser ju själva hur fint det blir och att även mer luft, sol å värme kommer åt ytorna och torkar
upp dessa mycket tidigare än dom annars skulle blivit det.
Bankommiten har haft några träffar tidigt på säsongen, tyvärr lite för få, men vi har gått igenom vilka
bunkrar och ytor vi skall prioritera att göra åtgärder på sista 9 hålen. 17 klar till vären; fw 18 också 😊.
Samtliga bunkrar har blivit frästa på hösten, ser ganska bra ut vi får köra 1 gång till till våren och sen
ta bort alla grästorvor och köpa in en ny bunkermaskin så att vi kan hålla igång dom på vettigt vis,
dessutom skall några fler dräneras om till våren och fyllas på med ny sand.
Jag Tony har haft ett möte med vår leverantör av gödningen och gjort en förhandsbeställning av
gödning, kem och det som behövs för den biten, detta enbart för att låsa priserna på gödningen så
att den åtminstone inte går upp mer än de gjort. Ska vi köpa in gödningen nu eller chansa på att den
inte blir dyrare?
Bankommiten har följande högst på sin prioriteringslista för inköp 2023:
Befintlig greenvält Toro 1260 (ett måste)
1 st Bunkermaskin enligt offert (ett måste)
1 st Arbetsfordon enligt offert Toro GTX (ett måste)
1 st Varibruch enligt offert
1 st greenklippare Toro 3400 enligt offert (mmm)
1 st fwklippare Toro 5610 enligt offert (mmm)
1 st ny slip inom nåt år.

Total investering uppskattas till ca 220 000kr/år

Övriga maskiner är underhållna och servade av bla Bogdan inför vintern
Dessa prioriterade investeringar är framtagna för att kunna få mer likt den kvaliten på banan som
jag/vi vill uppnå.

Magnus kommer att vara behjälplig med svar på några frågor under året om det uppstår några frågor
ersättning för detta är årsmedlemskap i klubben.
Arbetet med att lyfta kvaliten på Snöå GK har påbörjats rejält redan under senaste 3 säsonger och
under 2023 kommer vi ta nästa steg att med fw, tee skall kunna komma upp i en helt annan nivå än
nu. Nu finns kunskapen tillgänglig via Magnus V. samt att personal och maskiner kanske får en bättre
och mer positiv start.
Har även fått en offert på röjning/huggning på sista 9 för att få in mer sol, luft för att få en torrare
och ännu bättre bana på sikt, kanske pengarna räcker till att gräva ur samtliga diken och få
vattenspeglar igen, uj så vackert det skulle bli 😊

Tack för 2022
För bankommiten

Tony Magnusson

Verksamhetsberättelse, Damkommittén
Damkommittén har satt ihop kiosk- och städlistorna för säsongen.
Vi har träffats ca 20 gånger under säsongen och spelat 9 hål. Vi har spelat på tisdagar jämna veckor
och torsdagar udda veckor. Det har varit 2-10 deltagare per tillfälle.
Vi hade en avslutning på vår egen bana med spel på 9 hål och fika på Ryggåsstugan med
prisutdelning. Då deltog 7 medlemmar.
Vi har städat källaren på klubbhuset med toaletter och duschar samt toaletten vid kiosken och
utedassen. Efter våra spelkvällar har vi städat och stängt kiosken.
Damkommittén Lisbet Lidman Larsson

Verksamhetsberättelse, Juniorkommittén
Golf i skolan
Juniorkommittén har fortsatt att implementera golf i skolan. Under våren lånade Lisbet Lidman,
gymnastiklärare på Myrbacka skola, ”Golfäventyrsväskan” och mellanstadiebarnen fick prova på golf
på idrottslektionerna. Ida Norberg, lärare och Emma Eriksson, rastansvarig samt idrottslärare på
Berghedens skola i Äppelbo, lånade ”Golfäventyrsväskan” vid två tillfällen. I samband med detta
informerades eleverna om juniorträningarna. Genom detta engagemang värvades några nya juniorer
till klubben.
Besök av skolor
Under hösten så besökte Smedbergsskolan oss och tillbringade en några timmar i golfens underbara
värld vilket förhoppningsvis ska leda till nya medlemmar.
Juniorträningar
Under sommarens juniorträningar har ca 25 barn mellan 5 - 14 år på ett lekfullt sätt lärt sig golfens
grunder. De har själva fått bygga olika banor med hjälp av golfäventyrsväskan och sedan successivt
lärt sig slå med riktiga bollar på rangen. I år har de äldre barnen med grönt kort också spelat på stora
banan. Dessa unga spelare började sin träning redan innan sommargreenerna var spelbara, bra
jobbat. Även i år har Juniorkommittén fått fler föräldrar att engagera sig hjälpt till under träningarna.
Bra jobbat alla mammor och pappor. Vid avslutningen delades diplom ut till samtliga som deltagit i
juniorträningen. I år klarade ingen ny junior av Gröna kortet. Det innebär att klubben har 40 st
juniorer med grönt kort. Medlemsavgiften var även i år 50:- för barn yngre än 12 år. I medlemskapet
ingick träningar, fria rangebollar, tillgång till juniorklubbor.
Dessvärre hade juniorträningarna i år ingen tillgång till PRO. Detta hade varit önskvärt för att utveckla
klubbens juniorer ytterligare.

Juniorkommittén har bestått av: Kalle Björklund, Ida Norberg, Anders Fehrm Johansson, Daniel
Hermansson

Verksamhetsberättelse, Anläggningskommittén
Syftet med anläggningskommittén är att utnyttja klubbens anläggning bäst möjligt i förhållande till
ekonomiska förutsättningar som finns eller skapats.

Camping
Antalet besökare på våra ställplatser har varit ca 900 dygnsgäster som inbringat ca 80 000 netto,
vilket är en ökning mot förgående år på ca 25%.
Ett par nya laddstolpar, till husbil och husvagnar, har kommit på plats.
Klippningen har skötts ideelt på campingområdet och kansli.
Diskbänk i källaren har kommit på plats, men inte ansluten till vatten än.

Ladan
Två nya portar är tillverkade och monterat.
Tillfällig lösning för parkering av golfbilar har iordninggjorts, men här skall vi se på en enklare modell
där hyrestagare själv kör in och ut bilarna, samt sätter de på laddning.

Verkstad
Planer finns på att flytta verkstad till baksidan om ladan.

Snöå Loge
Inledande kommentar
Intäkterna för 2022 års evenemang i logen kom till viss del in redan verksamhetsåret 2021, eftersom
evenemangen då på grund av coronapandemin ställdes in och sedan ägde rum först 2022.

Underhåll av logen
Enklare städning och iordningställande.

Användning av logen
•
•
•
•
•

Sex bröllopsfester
En företagsfest
Husbilsveckans midsommarfest
Sponsorgolfens middag
Måndagsgolfens avslutningsmiddag

Planer, och skisser framåt
Flytta garage ocg verkstad till baksidan av ladan, 1- 3 år, beror på resultat av verksamheten.

Ny infart till verkstadsområdet, 1- 3 år, beror på resultat av verksamheten.
Bygga in ”sandfållan” med tak och staket, 1- 3 år, beror på resultat av verksamheten.

Bygga om ladans västra del till kansli, 3 - 5 år, beror på resultat av verksamheten.
Centralisera all verksamhet vid 1, 18 och 9 för golf och använda kansliet till camping- verksamhet, 4 7år, beror på resultat av verksamheten.

Verksamhetsberättelse, Sponsringskommittén
Kommittén har under året främst bestått av Elisabeth Björklund och undertecknad. Övriga har
deltagit i med kontakter och uppsättning skyltar.
Målet inför 2022 sattes till 300 tkr, med förhoppningen att identifiera ytterligare hålsponsorer. Detta
har delvist skett via avtal som utmynnat i tjänsteutbyten (värde ca 40 000 Kr).Dessa avtal gagnar
banans utveckling och underhåll och har därmed ett värde för klubben i sin helhet. Inför 2023 har
klubben fem hål som saknar sponsorer.
Sju sponsorer av vägskyltar vid riksvägen. En sponsor har tillkommit under året. Här finns begränsad
kapacitet för utökning då ytterligare stolpar och röjning behövs för detta.11 företag har reklam på
rangen. Även här sker ett visst tjänsteutbyte som reducerar utgifter för reparationer och materiel
etc.
En sektion inom sponsor-kommitteen riktar sig mot Juniorverksamheten.
Utöver detta administrerar sponsorkommitteen även parkerings avtalen.
I augusti anordnades Företagsgolf där sponsorer deltog kostnadsfritt. Övriga företag deltog mot en
avgift. Detta täckte de utgifter som eventet kostade då samtliga bjöds på en middag och pokaler.
Kommitteen har under året haft ett engagemang i Paragolfen – Dalarnas Golfförbund. Vi har mottagit
ett bidrag om 5000 kr från Folksam. Vi deltog vid ett seminarium i Gävle GK, samt deltog i parascramble i Falun. Samma arrangerades vid Snöå GK i augusti med deltagande från hela Dalarna,
detta bevakades även av media. Klubben har även beviljats en Golf moped som från Svenska
Golfförbundets paragolf-sektion.
I slutet av 2022 har en finansiell intäkt på drygt 234 000 Kronor (exl moms) fakturerats.
Målet är att fylla samtliga befintliga sponsor-utrymmen och för att nå detta mål behöver vi allas
hjälp. Detta bibehåller förutsättningarna och ökar möjligheterna till underhåll av banan samt nya
investeringar.

Anette Lagerberg
För Sponsor kommitten
Snöå Golfklubb

Verksamhetsberättelse, Kommunikationskommittén (KOMmittén)
Kommittén har bestått av Jessika Geidnert och i viss mån Mats Reivant
Huvudinriktning med denna kommitté har varit att marknadsföra Snöå Golfklubb inom och utanför
kommunen. Detta år fokuserade vi endast på att jobba med Facebook på grund av den låga
bemanningen.
Klubbens hemsida har uppdaterats och presenterat nyheter och andra event. Uppdateringarna har
skötts av kalle Björklund.
Inga större aktiviteter har genomförts tillsammans med VisitDalarna. Vi avvaktar deras uttalade
aktiviteser tillsammans med DalarnasGolfförbund, dock är det inga större framsteg på den fronten
tyvärr.

Facebook
Inlägg
Vi har publicerat 92 st inlägg på facebook under perioden mars-oktober.
Mars

3 inlägg

April

4 inlägg

Maj

20 inlägg

Juni

18 inlägg

Juli

14 inlägg

Augusti

12 inlägg

September

17 inlägg

Oktober

4 inlägg

Inläggens innehåll har vi försökt hålla varierat och informativt för såväl juniorer, damer, seniorer,
tävlande, besökande gäster osv.
Vi har varvat info om de olika grupperna med statusar kring banans skick samt om faciliteter i direkt
anslutning till golfbanan, som tex ställplatserna, kiosken, Ryggåsstugan, Snöå Bruk tec. Allt för att
skapa en helhet och större attraktion till vår bana och Snöåområdet.
Vi har påmint och uppmanat att anmäla sig till våra tävlingar samt välkomnat dit åskådare. Vi har
emellanåt även publicerat lättsamma inlägg med humoristisk karaktär.
Vi har bjudit in och försökt locka dit nya att börja spela golf. Vi har gjort små reportage om anställda
och ideella som arbetat med vår bana och klubb.

Vi har även gjort två betalda annonseringskampanjer. En kortare på en vecka och en längre över hela
sommaren.

Betald annonsering
En veckas betald annonsering för Golf-kurserna. Kostnad 200 kr.
Resultat:
•

En räckvidd på 1249 st unika personer

•

39 st interaktioner

•

9 st länkklick

•

11 reaktioner

•

1 kommentar

•

1 delning – måste förbättras!!

Hur såg personerna annonsen?
o

553 st i mobilen

o

536 st i Messenger

o

106 st på Marketplace i mobil

o

79 st på sökresultat på fb

o

55 st på Instagramstories

o

35 st på föreslagna videos

o

25 st på Instagramflödet

o

10 st på Marketplace på dator osv

Var bodde de som såg annonsen?
o

1151 st i Dalarna

o

57 st i Värmland

o

25 st i Örebro County

o

16 st i Västmanland

41 dagars betald annonsering om att boka starttider i Min golf. Kostnad 1968 kr.
Resultat:
•

En räckvidd på 11 920 st unika personer

•

12 308 st interaktioner

•

11 616 st 3-sekunders videouppspelningar

•

566 st länkklick

•

112 reaktioner

•

2 kommentar

•

12 delningar – måste förbättras!!

Hur såg personerna annonsen?
O

7352 st i mobilen

o

4380 st på föreslagna videos

o

1694 st på Instreamvideo på mobil

o

624 st på Marketplace i mobil

o

440 st flödet på datorn

o

296 st fb Stories

o

232 st på sökresultat på fb osv

Var bodde de som såg annonsen?
o

10 664 st i Dalarna

o

636 st i Västmanland

o

256 st i Gävleborg

o

244 st i Örebro County

o

112 st i Värmland

o

5 st Unknow

För KOMmittén Mats Reivant och Jessica Geidnert

Verksamhetsberättelse, Tävlingskommittén
Säsongen 2022 har på många sätt varit en framgångsrik säsong med många goda vitsord för vår fina
bana. Klubben har haft tillfälle att visa upp banan vid ett antal tillfällen och i stort sett alla gästspelare
har berömt banans klippning, greenernas kvalitet och en del annat.
Under 2022 har ett par nya tävlingar poppat upp i tävlingsschemat, Moderatbandyn och DSGK Dirty
Open. Högt deltagande i båda tävlingarna som kan sägas startade och avslutade säsongen inofficiellt.
En återigen fantastisk företeelse var årets Midsommargolf där antalet deltagare var 87 st. Stor del i
detta har så klart Husbilsgolfen som bidrog med många deltagare till den tävlingen. Husbilsgolfens
tävlingar är inte innefattade i denna verksamhetsberättelse. Totalt har strax över 400 startande
deltagit i olika tävlingar över säsongen vilket inbringat i runda slängar 35.000 kr i startavgifter(ett par
tävlingar är avgiftsbefriade). Här tillkommer tävlingsgreenfee för gästspelare förutom dessa pengar.
Utöver tävlingar har vi haft ett par större sällskap som spelat banan där tävlingskommittén hjälpt till
med administration i GIT Tävling.
Ett antal klasser i DM spelades i år på Snöå GK med, vad vi tror, rekordstort deltagande om man ser
till tidigare års uppslutning. Mycket roligt med många nöjda deltagare som höjde banan till skyarna
under tävlingsdagarna.

Då seniorkommittén har ansvaret för alla 50-plustävlingar så redovisas inte de här. De har ett stort
antal tävlingsstarter i både interna- och distriktstävlingar.
Kommittén har under året fått in kommentarer kring informationsspridning angående tävlingar vilka
vi tar åt oss av. Detta föranleder att 2023 års tävlingskalender kommer att finnas i tryckt form på
papper vid klubben och inte bara i digital form på internet som 2022. En tävling som vi till 2023 skall
försöka väcka liv i är Matchpelet som oturligt hamnade mellan stolarna i kommittén och den
tävlingen kom aldrig i gång i tid under säsongen. Nu har dock nytt vandringspris inskaffats så
intentionen är att få fart på den tidigt under säsongen 2023.

Tävlingskommittén gm
Martin Granberg

Verksamhetsberättelse, Seniorkommittén
Seniorkommittén består av Kitty Högosta, Dan Ström, Mikael Månsson, Kenneth Ilbäcks, Doris
Olsson.
Fyra möten har genomförts.

Måndagsspel för 50+.
Statuter har upprättats för seniorgolfen 50+. Se hemsidan.
Nytt för året: gemensam start kl 9.00 samling 8.45 samt att anmälan sker via GIT. Startlista har
presenterats på söndag kväll. Vilket medförde att några kom lite senare pga sen starttid.
Med gemensam start har vi kunnat gå ut med information till medlemmarna.
Så som vad som är på gång, tävlingar, arbete runt banan mm.
Totalt blev det 14 ggr med ca 327 starter. 44 olika personer har någon gång deltagit.
Den totala startavgiften, 13 080 kr, har gått till priser och avslutning samt bidrag till klubbkassan, i år
7 688 kr.
En personlig inbjudan (mail) skickades ut till alla födda 1972 och tidigare. Det är svårt att få nya
”yngre” att delta. Största orsaken är att de fortfarande arbetar.
Informations- och upptaktsträffen tisdag 10 maj kl 18.00, förlades till Församlingshemmet i DalaJärna, där 17 st deltog.
Regelfrågor: Under första halvan av säsongen diskuterades det golfregler under rundan. Resterande
omgångar blev ansvarig (Doris) för frågorna inte aktiv.
Tävlings/spelformen ändrades något för året. Grundspelet avslutades med ett finalspel.
Avslutning som brukligt med Flaggolf med 26 deltagare samt gemensam måltid på Snöå Loge som
hämtats på Hemköp.
Prisutdelning för finalspelet: Segrare i Seniorgolfen blev Kjell Redhe 74 slag, 2:a Lena Brus 74 slag och
3:a Alf Larsson 75 slag. Pris för flest närvaro samt flaggolfen där rekordmånga (8 st) fortsatte på hål 1
och 2. Segrare blev Marianne Olsson.
Vi har haft ett samarbete med Uddeholm GK. Tre medlemmar från Uddeholm kom på ett möte och
det spelades 9 hål med representanter från Snöå GK. De blev inbjudna att komma och spela en
måndag och Snöå GK besökte dem en gång.

Dalagolfen 50+ verkställdes enligt planen. Snöå GK var representerade inte mindre än vid 35 tillfällen
i Dalagolfen 50+.
I A-Klassen blev Alf Nilsson 1, 4, 5. Lars Israels blev 2, 4, 6. Kjell Redhe blev 3, 5, 8 Gunilla knep en 7
plats i hemmatävlingen.
I B-Klassen vann Kitty Högosta hemmatävlingen, Pelle Olsson blev 2, och Henry Persson blev 4,
Barbro Anderses blev 2 i Rättvik.
Arbetsgrupper: Information vi fick inför säsongen var att det skulle bildas hålvärdar och att ansvaret
skulle ligga där. Då detta inte blev sjösatt fick vi snabbt aktivera föregående års grupper med vissa
nya namn. Vad vi förstår så har detta fungerat bra. Vi får tacka de som arbetat med gräsklippning,
trimning mm på ”hål 19”.
Arbetsuppgifterna för hål 19 blev även utökade då även ställplatsen skulle ingå. Nu utförde andra
dessa uppgifter då vi ansåg att det blev för mycket arbete som lades på seniorerna.
Ett digert arbete har utförts till mångas belåtenhet. Vi tackar alla som bidragit.
Doris tackar för sig och avslutar sitt arbete i seniorkommittén.

Vansbro 2022-11-02 /Kenneth, Dan, Micke, Kitty, Doris

