Verksamhetsberättelser 2018 från de olika kommittéerna
Junior och Ungdomskommittén
I år har vi för 13:e året arrangerat en Golfskola. Den hölls andra veckan efter midsommar och
samlade 28 (f g å 23) ungdomar (varav 9 tjejer) i ålder från 8 till 15 år. Egna juniorer och våran
PRO har varit ledare.
Våran PRO Ronny har haft träning tisdagar och onsdagar för juniorena. En förälder haft Golf-kul.
Cirka 10 ungdomar har tränat varje vecka. Från mitten av maj till mitten av september har
träningen bedrivits med uppehåll under semesterperioden.
Vid golfens dag i maj så hade Ronny ”pröva på” golf för ungdomar.
Antalet ungdomar (ålder 7-20, fr o m 2014 upp till 25 år) som spelar golf syns på antalet
deltagartillfällen som redovisas för aktivitetsstöd.
2005 = 622
2006 = 946
2007 = 1482
2008 = 1188
2009 = 606
2010 = 513
2011 = 429
2012 = 304
2013 = 205
2014 = 461
2015 = 478
2016 = 364
2017 = 292
2018 = 248.

Tävlingskommittén har arrangerat ungdomstävlingen Juniorkampen och lag SM för juniorer.
Några har också deltagit på Skandia Tour.

Klubb HD 50+
Kommittén har bestått av
Lars Ahlström, Arne Dahlström, Åke Eklund, Hans Göransson, Anders Hurtig, Ingela Hurtig
Lars-Göran Wikström
Gagnefs seniorer har haft en bra och framgångsrik säsong. Vi vann överlägset Dalagolfens 50 +
lagtävling före Säter och Dalsjö. Vi ledde lagtävlingen från första deltävlingen i Dalsjö till finalen i
Rättvik. Arne Dahlström blev ”Årets dalagolfare” i A-klassen och Lars-Ove Ledin blev 3:a. I Bklassen blev Lars-Göran Wikström 5:a. 16 seniorer har under säsongen bidraget till vinsten i
lagtävlingen. Ryder-Cup matchen hemma mot Leksand vann vi stort med 10-1.
Klubb HD 50+ har under året spelat 28 st. serietävlingar och många väldigt bra rondresultat har
gjorts.
25 maj var det upptakt och 10 september var det avslutning med 4-manna scramble och lunch
samt prisutdelning. Flest deltagare 42 st. var det 2 juli.

I år har vi på måndagar spelat 14 st. poängbogey tävlingar och på fredagar 14 st. slaggolf tävlingar.
Dom 5 bästa resultaten räknas i slutresultatet och det var väldigt jämt i både poängbogey och
slaggolf tävlingarna.
I poängbogey blev det delad seger mellan Hans Göransson och Kjell Westin. 3:a Sven Wärnfeldt ,
4:a Lars Ahlström och 5:a Rune Westling
I slaggolfen blev det också delad seger mellan Lars-Göran Wikström och Per Wallén. 3:a Leif
Lundin, 4:a Arne Dahlström och 5:a Per-Erik Stövling .
Flest genomförda tävlingar: Delad 1:a Lars Ahlström och Sven Erik Nises med 24 st. tävlingar och
3:a blev Arne Dahlström med 23 st. tävlingar.
Bästa poängbogey rond: 1:a Hans Göransson med 42p, delad 2:a blev Lars Ahlström och Mats
Höjer med 39p.
Bästa slaggolfs rond: Delad 1:a Mats Höjer och Per Wallén med 68 slag. 3:a blev hela fyra spelare
på 69 slag Per Erik Stövling, Börje Karlsson, Marie Höjer och Tomas Nordin.
Flest segrar: 1:a Arne Dahlström med 3 segrar. 2:a med 2 segrar kom hela 5 st. Sven Wärnfeldt,
Stefan Lindgren, Mats Höjer, Per Wallén och Lars Ahlström.
Vandringspriset vanns av Arne Dahlström med 358 slag. Lars-Göran Wikström blev 2:a också med
358 slag men med sämre handicap. På 3:e plats kom Lars Ahlström med 366 slag. Vandringspriset
vinner den spelare som har den lägsta sammanlagda scoren i slaggolf vid 5 tävlingar. För att delta i
tävlingen om vandringspriset måste spelaren också spelat minst 2 tävlingar på Dalagolfen 50+
varav minst ett resultat skall räknas in i den sammanlagda scoren.
Klubb HD 50+ har också hjälpt till med arbetsinsatser på banan bl.a. med att lufta greenerna i
höstas.

Bankommitté
En nystart gjordes för Bankommittén under 2017. Vi har fortsatt på denna linje 2018.
Vi hade ett antal träffar under året och reviderade Banvisionen, vilken ska verka som ett
styrdokument beträffade banans utveckling med inriktning på golfspelet.
Banvisionen ligger på hemsidan för påseende och ev. synpunkter
Bankommittén, har och kommer att ha, en central roll i Gagnefs GK utveckling.

Damkommitté
Ingen direkt organiserad verksamhet under 2018
Spelat 9-hålsgolfen på onsdagar
Medverkat i Hulda tävlingen
Vi hoppas få igång en Damkommitté igen under 2019

Tävlingskommitté
92 tävlingar upplagda i GIT under 2018. Tävlingskommittén är dock inte involverade i alla dessa
tillfällen.
Tävlingen med flest deltagare var Golfhäftet Trophy, 108 st, Dalagolfen 87 st, Tailor Golf Tour 70
st, Midsommargolfen med 68 st, Golfkrogens Masters, 64 st
Generellt känns det som vi är på rätt väg med tävlingar, vi börjar tycka det är rätt kul, vilket är
mycket trevligt. Externa partners upplever GGK som positivt och återkommer under 2019 med
nya tävlingar.
Gagnefsdagarna v 30 fortsätter med tävlingar i 4 dagar, ons-lör
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