
 i Vassunda Golfklubb

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

Föreningen har genomfört sin 30:e spelsäsong och vi har inte påverkats av covidpandemin den här 

säsongen, alla restriktioner har varit borttagna. Däremot har vädrets makter påverkat banan som 

öppnades sent under året och i början var det inte så bra skick på banan som vi är vana vid. Det har 

varit mycket lägesförbättring på den finklippta delen och vi har även fått betrakta sönderfrusna ytor i 

ruffen som MUA. Men banan har återhämtat sig under säsongen och nu är den bra igen.

Säsongen startade först den 16:e maj. Det har varit som minst 31 deltagare och som mest 53 

deltagare vilket har gett ett genomsnitt på 46 spelare över säsongen. Vi har varit 85 medlemmar och 

59 av dessa är med på 6-bästa listan.

Vinnare av 6-bästa listan 2022 är Gunilla Persson med 412 slag netto. Sex slag efter kom Göran 

Swenson med 418 slag och Sven-Erik Stjernlöf kom trea med 419 slag. Roland Olsson stod för den 

bästa rundan under säsongen med 62 slag netto. Gunilla Persson och Roland Olsson vann två gånger i

var, i övrigt var det olika personer som vann måndagstävlingarna. Det högsta resultatet för att vinna 

en måndagstävling var 71 slag, i övrigt hade alla vinnare 70 slag eller bättre. Måndagstävlingen 26 juli

spelades som 4 Klubbor, vi fick bara ha med 4 valfria klubbor att spela med. Tävlingen var uppskattad 

och det blev lika bra resultat som vanliga måndagstävlingar. Roland Olsson vann med 65 slag netto.

GT Bogey spelades den 29 augusti. Det är en poängbogeytävling som också har priser för närmast hål 

på 12:an och närmast linjen på 17. 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 42 poäng. Tvåa kom Anders Egerot, 39 poäng och trea Barbro Fredriksson med 37 poäng. 

Renate Sundlöf startade sin säsong sent och hade sin första start 22 augusti. Men vilken start det 

blev! Renate gjorde HIO med sitt första slag för säsongen på 12:an! En annan bedrift under säsongen 

är Sören Anderssons albatross på 8:e hålet på Grönlunds GK när vi var ute på GK-Plusspel den 30 juni.

Grattis till er båda!

I Stora Seniorslaget hade vi flera fina framgångar där Sven-Ove Stigenberg kom 3:a i DH65, Mona 

Neselius kom 3:a och Kenneth Eriksson 5:a i DH70 samt Gert Edenius som kom 3:a i DH75.

I årets distriktsmästerskap blev det tredjeplatser för Anders Lundberg i H70 och Gert Edenius i H75.

Vi har också haft GK-Plusspel som Riitta Rautio och Ulf Svensson ansvarat för. Vi har spelat på 

Grönlund, Friibergh, Ängsö, Burvik, Åkersberga golfklubb med totalt 44 olika Grey Topare som 

deltagit. Vinnare av 3-bästa listan för GK-Plusspelet är Mona Neselius följt av Sven-Erik Stjernlöf tvåa 

och Jan Gustafsson på tredje plats. 



Grey Tops styrelse har bestått av Anders Egerot, ordförande, Einar Fridén, sekreterare och vice 

ordförande, Eva Mandal, kassör, Riitta Rautio och Ulf Svensson, ledamot och GK+ ansvariga och Inge 

Corse, suppleant. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten. Revisorer har varit Roland Bohlin och 

Jerry Lindberg (suppleant). Valberedningen har bestått av Jan Gustafsson och Rodney Gibson.

Styrelsens medlemmar har delat på uppgiften som tävlingsansvarig, vilket inneburit att dela ut 

scorekort på morgonen, göra lottningen alternativt sköta om inmatning av resultat i GIT efter 

måndagsspelet. 

För att hedra Ethel Thaléns och Kenth Olssons minne har Grey Tops bidragit med gåva till 

Cancerfonden och även haft en tyst minut vid uppstartsmötet 16 maj. Vi har också skickat en 

”kryapådig” blomma till Tomas Jansson.

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

bland annat klippa fairways, bollplockning på rangen, skogsröjning och snygga till runt klubbhuset 

och parkeringen. 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, klubbchefen, receptionen, 

restaurangen samt vår greenkeeper Tomas Jansson och hans medarbetare för gott samarbete.
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