
 i Vassunda Golfklubb

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

Föreningen har genomfört sin 29:e spelsäsong och även årets säsong har präglats av den pågående 

pandemin med restriktioner även om dessa lättats under sommaren. Pandemin har påverkat hela 

samhället och inneburit många restriktioner för alla, så även för Grey Tops verksamhet. Till exempel 

genomfördes årsmötet för säsongen 2020 digitalt i mars 2021. 

Säsongen startade 26 april men då fick vi inte ha tävling, enbart sällskapsgolf med löpande start. Vi 

fick inte heller använda GIT Tävling för anmälan utan använde Google Formulär för anmälan vilket i 

stort gick bra men några hade bekymmer med att komma åt anmälningsformulären. Från 7 juni fick vi

börja med tävling och kanonstart och med ordinarie tävlingsregler och anmälan via Min Golf. 

Restriktionerna med att vi inte fick ta ur flaggan, inte fick kratta i bunkrarna och att vi inte hade 

bolltvättar togs bort. 

Banan har varit i väldigt gott skick, vädret har varit bra och många har spelat mycket vilket bidragit till 

att resultaten har varit mycket bra. 

Eftersom tävlingssäsongen blev decimerad under året bestämde vi att ha halv årsavgift. Det har 

inneburit att vi inte kunnat sponsra middagen vid avslutningen. Det har varit en stor osäkerhet om vi 

överhuvudtaget kan ha en gemensam avslutning med tanke på de restriktioner som införts till och 

från under pandemin. Det har inte heller varit möjligt att arrangera någon Ålandsresa det här året.

Säsongen startade 26 april med 6 planerade sällskapsgolf på måndagar och från 7 juni har vi 

genomfört 16 måndagstävlingar samt en lagtävling som avslutning.  Det har varit som minst 31 

deltagare och som mest 63 deltagare vilket har gett ett genomsnitt på 46 spelare över säsongen. Vi 

har varit 80 medlemmar och 62 av dessa kom med på 6-bästa listan.

Vinnare av 6-bästa listan 2021 är Bertil Bengtsson med 418 slag netto. Ett slag efter kom Gert Edenius 

med 419 slag. Anders Kasström kom trea också med 419 slag men med högre hcp än Gert. Anders 

stod också för den bästa rundan under säsongen med 61 slag netto. Anders Kasström, Anders 

Lundberg och Gert Edenius vann två gånger, i övrigt var det olika personer som vann 

måndagstävlingarna. Det ”sämsta” resultatet för att vinna en måndagstävling var 70 slag, i övrigt hade

alla vinnare 69 slag eller bättre. 

I år har vi döpt om den tidigare tävlingen Färgstopet till GT Bogey och har också ändrat lite på denna. 

Det är inte längre något vandringspris i tävlingen och i år blev det kanonstart istället för som tidigare 

start från 1:an och 10:an. Men fortfarande är det en poängbogeytävling och mer priser (priser för 

närmast hål och närmast linjen) jämfört med vanliga måndagstävlingarna. Som tidigare är det ingen 

lagtävling och den spelas enligt slaggolfreglerna eftersom resultatet räknas in i 6-bästalistan. Vinnare 



av GT Bogey är Gert Edenius med 40 poäng. Tvåa kom Anders Lundberg, 39 poäng och trea Sixten 

Andersson på 38 poäng.

I Stora Seniorslaget hade vi flera fina framgångar där Kenneth Eriksson vann DH70-klassen och Mileva

Lundgren kom sjua. Eva Almtorp kom femma i DH65 och Åke Swahn kom sjua i DH75-klassen.

Vi har också haft GK-Plusspel som Einar Fridén ansvarat för. Vi har spelat på Grönlund, Friibergh, 

Ängsö, Burvik, Sala-Heby, Hallstaviks golfklubb och med totalt 48 olika deltagare. Vinnare av 3-bästa 

listan för GK-Plusspetet är Mileva Lundgren följt av Christer Nilsson, Barbro Fredriksson och Sven-Ove 

Stigenberg på delad andraplats.

I år valde Upsala GK tyvärr att avsluta utbytet med Grey Tops vilket var tråkigt.

Grey Tops styrelse har bestått av Anders Egerot, ordförande, Inge Corse, kassör och vice ordförande, 

Einar Fridén, sekreterare, Riitta Rautio och Ulf Svensson, ledamot. Styrelsen har haft sex 

protokollförda möten. Revisorer har varit Roland Bohlin och Göran Swenson (suppleant). 

Valberedningen har bestått av Rodney Gibson och Jan Gustafsson.

Styrelsens medlemmar har delat på uppgiften som tävlingsansvarig, vilket inneburit att sköta lottning 

alternativt sköta om inmatning av resultat i GIT efter tävling av måndagsspelet samt varit med och 

delat ut scorekort på morgonen. Inge Corse har ansvarat för ekonomin och varit vice ordförande, 

Einar Fridén har ansvarat för informationen på Grey Tops hemsida samt ansvarat för GK-Plusspelet. 

Riitta Rautio och Ulf Svensson har varit tävlingsansvariga. 

För att hedra Arne Lundgrens minne har Grey Tops bidragit med en gåva till UNICEF Sverige med syfte 

att bekämpa Covid-19 och även haft en tyst minut ute på banan.

Ett stort antal medlemmar i Grey Tops har även under detta år deltagit i klubbens arbete med att 

klippa fairways, trimma bunkrar, sköta dammarna, bollplockning på rangen, skogsröjning och snygga 

till runt klubbhuset. Dessa värdefulla arbetsinsatser bidrar till att hålla nere klubbens kostnader och 

hålla en hög kvalité på banan.

Slutligen vill styrelsen för Grey Tops tacka samtliga medlemmar för ett gott kamratskap och trevliga 

golfrundor. Vi vill också framföra ett tack till Vassunda Golfklubb, receptionen, restaurangen samt vår 

greenkeeper Tomas Jansson och hans medarbetare för gott samarbete.
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