Seniorkommittén/Club 55

Verksamhetsberättelse för 2020
2020 blev i många stycken ett märkligt år. Som bekant kunde vi inte genomföra vare sig vårresa eller
höstresa och vi får verkligen hoppas att pandemin är i avtagande till våren så vi kan genomföra bägge
resorna till nästa år.
Vår kommitté kom inte igång med seriespelet, pga pandemin, förrän i början på Juli, men som vi kom
igång. Över 50 startande i många tävlingar och totalt hade vi 1190 starter på 22 omgångar. Ett i sig
svårslaget rekord tror vi.
Matchspelet kunde vi starta tidigare, redan i Maj utan att tumma på förbundets rekommendationer,
och nytt för i år var ju en B-klass vilket bidrog till att vi även där hade ett rekord i sig i startande, hela
44 st.
Nytt för i år var också ett mycket uppskattat inslag med vår Pro Johan som vi döpte till ”Golfkul med
Johan”. Fyra teknikpass där vi under 2.5 tim tränade utslag med träklubbor på rangen, inspel med järn
på rangen, chip & pitchning på övningsfältet och puttning där totalt 48 spelare deltog vid två tillfällen.
En aktivitet som kommit för att stanna.
I Aug hann vi också, som traditionen bjuder, klämma in en trivseldag med 27 spelare där vi tävlade
under kamratliga former på puttning, chip/putt, pitch mot green, bunkerslag samt chip över planka.
Vi genomförde även ”Faluslaget” vid två tillfällen mot Samuelsdal, där Samuelsdal stod som
slutsegrare.
När säsongen led mot sitt slut och seriespelet var färdigt anordnades traditionsenligt
”Oktoberfestivalen” av fjolårets segrare. Det visade sig snabbt att många fortfarande var tävlingssugna
då över 50 spelare deltog 2-3 ggr och hela 33st deltog 5 ggr innan vi var tvungna att avsluta tävlingen
då banan stängde.
Ur ekonomisk synvinkel blev det gångna året också, trots lägre intäkter än normalt från sponsorer, ett
klart godkänt år. Vi omsatte ca 83 000kr och gjorde ett positivt resultat på ca 27 800kr som vi får flytta
med oss till nästa år så vi räknar med att få en flygande start år 2021, om inte pandemin fortsätter att
sätta käppar i hjulet förstås.
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