Säsongen 2016 – från början till slut
Tävlingsstatistik, 18-hålsbanan
Antal starter
Antal spelare
- varav spelare med fler än 10 tävlingar

2016
1 173
117
49

Tävlingsformer
Poängbogey single (varav 1 special)
Poängbogey, lag
Slaggolf, single
Matchspel

140

2015
+ 12 %
+2%
+6%

9
5
12
6

Antal tävlingar per spelare
130

120
100

89

80
65
60
43
40
17

20
0
>0 ggr

>5 ggr
18-hålsbanan

>10 ggr
9-hålsbanan

Röda tävlingar
94 spelare har deltagit i 10 tävlingar
54 har placerat sig för poäng
14 har tagit fler än 10 poäng
1 har över 30 poäng - Anders Sandin som är Årets golfare

>15 ggr
Båda banorna

>20 ggr

Svarta tävlingar
104 spelare har deltagit i 14 tävlingar
73 har placerat sig för poäng
Resultat
1. Robert Åhlström
2. Daniel Malmberg
3. Sigrid Malmberg

Poäng
35
27
22

Matchspel
42 spelare, 6 tävlingstillfällen
39 har vunnit minst en match
Resultat
1. Roland Svensson
2. Ilpo Kettunen
3. Veronica Lindroth

Matchpoäng
18
17
16

Matchcupen
Klass
Herrar A
Herrar B
Dam
Mixed foursome

Antal deltagare
11
9
8
16

Segrare
Anders Sandin
Ronny Månsson
Birgitta Hellqvist
Lag Lennmark

Eclectic
19 tävlingstillfällen, 17 deltagare
Resultat
1. Ronny Månsson
2. Bosse Eriksson
3. Ove Lådö

Antal poäng
51
50
50

Tävlingsstatistik, 9-hålsbanan
Antal starter
Antal spelare
- varav spelare med fler än 10 tävlingar
Antal starter, socialt spel

2016
346
29
19
1

2015
(29 %)

Poängligan
29 spelare, 18 tävlingstillfällen
28 har placerat sig för poäng
19 har tagit 10 poäng eller fler
2 har uppnått 50 poängsgränsen
Resultat
1. Ronny Tollestam
2. Ebba Drakenberg
3. Gunvor Lager

Antal poäng
51
50
33

Förändringar inför 2017
•
•
•
•

Öka antalet ”enklare” tävlingar för att locka fler deltagare
Differentiera poängfördelningen efter antal deltagare per klass
Fritt val av tee
Socialt spel i samband med tävling även på 18-hålsbanan

Klubbutbyten
Kungsängen GK – Bro-Bålsta GK 25 maj på Kungsängen GK, Queens course
Slaggolftävling med 12 deltagare från BBGK och 20 Kungsängen GK.
Resultat (12 bästa/klubb)
Antal slag, netto
Kungsängen GK
898
Bro-Bålsta GK
1 000
Priser till 3 spelare/klubb
BBGKs pristagare
Olle Lindroth - Bäst av alla!
Inger Kjerrman
Jan-Erik Magnusson

Treklövern mot Sollentuna GK och Täby GK
8 juni på Bro-Bålsta GK, poängbogey med 18 deltagare från varje klubb
Resultat (12 bästa/klubb)
Sollentuna GK
Bro-Bålsta GK
Täby GK
Priser (8 st)
BBGKs pristagare
3. Ronny Månsson
6. Inger Kjerrman
7. Roland Svensson

Antal poäng
370
363
342

23 augusti på Sollentuna GK, poängbogey med 18 deltagare från varje klubb
Resultat (12 bästa/klubb)
Sollentuna GK
Täby GK
Bro-Bålsta GK
Antal priser (8 st) till
Sollentuna GK
Täby GK
Bro-Bålsta GK

Antal poäng
382
348
315
5
3
0

Tävlingsledare







42 medlemmar, varav 14 par, har tagit hand om 18-hålsbanans tävlingar.
2 medlemmar, Gunvor Lager och Britt Juhrén, har tagit hand om samtliga tävlingar på 9-hålsbanan.
2 medlemmar, Roland Svensson och Ronnie, har tagit hand om de sex matchspelsdagarna.
3 medlemmar, Ove Håkansson, Berit Hjerling och Waldemar Sandberg, har tagit hand om matchcuperna.
Utbildning i Golfens IT-system för tävlingsledarna har hållits vid tre tillfällen och rapporterats till SISU för
rabatt på fakturorna till klubben.
9 har svarat på uppropet om synpunkter på genomförandet.

Tävlingsledarnas primära uppgifter
 Ta emot och redovisa spelavgifterna
 Dela ut scorekort
 Meddela spelförutsättningarna
 Spelform, lokala regler m m
Sekundära uppifter (om man vill och kan)
 Assistera receptionen med startlistan
 Registrera resultaten i GIT
 Agera banvärd (synpunkt från årets erfarenheter)

Synpunkter från tävlingsledarna
Ändrade datum för ”min” tävling.
Svar: Golfförbundets val av veckodagar för seriespelet störde vår lagda kalender och vi blev tvungna att ändra i
efterhand.
Dålig koordinering med tävlingskommitténs tävlingskalender för Gökottan.
Svar: Tävlingskommittén bestämde datum för Gökottan efter att vår kalender var godkänd av dem. Vi ska göra
vad vi kan för att undvika krockar i fortsättningen.
Inte tillräckligt med blockade tider för måndagstävlingar.
Svar: Blockade tider var beräknade på 4-bollar. Ändrades i juni till 3-bollar för alla tävlingar.
Möjlighet till val av tee var inte tydligt.
Svar: Uppenbart! Delvis på grund av klubbens strul med slopning och utsättning av blå teemarkeringar. Förslag
att man alltid ska kunna välja tee, såvida tävlingen inte är definierad att gå från t ex röd tee.
Gärna tävlingsledare för en, men inte två tävlingar.
Svar: Vi tar tacksamt emot fler som kan ta ansvar för en eller flera tävlingar.
Tävlingsform bör finnas i Min Golf.
Svar: Årets tävlingar var en kopia av förra årets. Inför 2017 har vi mer erfarenhet av Golfens IT-systen och dess
begränsningar och vi ska aktivt anpassa spelprogrammet för att göra det mer attraktivt.
Agera banvärd
Svar: Positiv idé. Kan eventuellt stilla synpunkterna på att vårt spel är långsamt ibland.
Fungerade utmärkt
Bra mix av tävlingar och sällskapsspel på lilla banan

Veckans regelfråga
Vi har genom att besvara veckans regelfråga bidragit till att klubben får 10 650 kronor från SISU för utbildning
och utveckling av medlemmarnas kunskaper inom golf. Vi tackar för ert bidrag!
Rapporteringen sker till SISU (Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation) som därefter beviljar klubben
bidraget.

Om-dagen
Målsättning för att få fler medlemmar att delta i våra aktiviteter genom
 Större kunskap om vad klubben och vi erbjuder
 Klubbchefens s syn på klubbverksamheten
 Frivilligkårens arbete
 Jan-Ivars träningsverksamhet
 Samvaro vid gemensam lunch
 Skojtävlingen Bingo-Bango-Bongo
Antal deltagare
30 personer
- varav 9 som inte deltagit i någon av våra tävlingar
- vara 5 oftast deltar i tävlingar på 9-hålsbanan
- varav några spelar regelbundet på egen hand.

Synpunkter
• Bra initiativ
• Jättetrevligt
• Bingo-Bango-Bongo var en trevlig form av sällskapsspel
• Mer sällskapsspel av typen ”lekgolf”, t ex Norsken, snörgolf, pilsnerboll vid valfritt hål
• Gör mer för att öka kvinnligt deltagande
• Mer social golf och mindre tävlande
• Se över mängden individuella tävlingar vs lagtävlingar
• Vinterverksamhet i klubbhuset
• Soical golf på 18-hålsbanan i samband med tävling
Erfarenheter från OM-dagen
Målsättningen:
• 1 av de 9 har nu deltagit i tävlingar
• Upplägget av tävlingar bör ses över
Funderingar:
• Ska vi ha fler aktiviteter än tävlingar för att främja samvaron?

Ekonomi
Intäkter
Tävlingsavgifter, 18-hålsbanan
Tävlingsavgifter, 9-hålsbanan
Summa

Kronor
51 200
6 600
57 800

Kostnader
Inhyrd personal
Vinstbevis
Vinster, plaketter
Vinster, klubbutbyten
Avslutningslunch
Övriga omkostnader
Summa

7 000
31 700
7 500
2 700
4 400
4 500
57 800

Hemsidan och Min Golf
Kommittén använder hemsidan för att publicera resultat och annan information till medlemmarna.
En del tycker det är svårt att hitta dit men till resultatredovisningen behövs bara två klick.

