
SENIORERNAS

VERKSAMHETSPLAN 2019

Samtliga seniorer i Åkersberga GK som är 55+ är välkomna att delta i seniorernas golfspel. Vi har de senaste åren 
varit mellan 150 - 170 aktiva seniorer, varav nära 60 damer, som deltagit i våra aktiviteter. Vår strävan är att vi 
inom ramen för klubbens ”Vision 50/50 satsning” ska kunna locka ännu fler damer. Vår ambition är att bollarna 
lottas så att damer och herrar blandas så att ingen dam går ensam i bollen. Även införandet av tee 39 innebär 
lättnad för damer 75+. Seniorkommittén kommer att inför säsongsstarten besluta om vi ska sänka 75+ till 70+ för 
att kunna välja kortare bana.

Seniorspelet leds och planeras av Seniorkommittén som består av en ordförande, samt sex ledamöter. Kommitténs 
arbetsuppgifter fördelas mellan ledamöterna som kan kalla in andra medlemmar för att utföra lämpliga 
arbetsuppgifter såsom tävlingsfunktionärer, klubbutbyte och andra klubbaktiviteter. 

Seniorkommitténs övergripande ansvar består i att anordna gemensamma tävlingar, serie- och matchspel, samt 
andra aktiviteter i olika former för herrar och damer 55+. Vi ska alla gemensamt verka för en stark klubbkänsla och
social gemenskap med en hög trivselfaktor, samt utveckla vårt golfkunnande. Tävlingarna spelas enligt Svenska 
Golfförbundets tävlingsregler där kommittén kan inför varje tävling utfärda lokala regler.

I samband med tisdagsgolfens seriespel planerar vi att ha regelutbildning i form av utdelade regelfrågor, som 
respektive boll får lösa. Svaren kommer att anslås på vår anslagstavla i klubbhuset. Under 2019 kommer särskilt 
fokus läggas på att följa de nya reglerna som förhoppningsvis leder till ett snabbare spel.

Vid fyra tillfällen under säsongen planerar vi ha kanonstart med gemensam lunch. En årlig avgift som bestäms av 
kommittén tas ut som ska täcka kostnaderna för priser, förtäring mm.

Vi planerar att dela in säsongen i vår, sommar och höstspel där vi kommer att tävla om att bli Vårens-, Sommarens-
respektive Höstens Lirare. Vid sidan om seriespelet anordna vi också ett matchspel.

Säsongen avslutas enligt tradition med en ”Ryder Cup” tävling mellan vår klubb och Österåkers seniorer. Där 
tävlar de med de bästa resultaten från årets seriespel.

Tävlingsutbytet med Sigtuna GK, Waxholms GK och Arninge GK planera att fortsätta med en tävling per år där vi 
byter spelplats vartannat år. Vi planerar också att fortsätta med tävlingen 4-klubbar årligen (Österåker, Waxholm, 
Arninge och Åkersberga). 

Tävlingsutbytet med Ängsö GK fortsätter. Åtta herrar från vardera klubben spelar matchspel. På våren spelar vi på 
Ängsö och på hösten på vår bana. 2019 är det 20 året vi har detta tävlingsutbyte.

Säsongen avslutas med en Grand Final i form av kanonstart med efterföljande middag med prisutdelningar.

Seniorkommitténs arbete är en väsentlig del av Åkersberga Golfklubbs verksamhet.
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