
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 – H 50 

 
VGDF:s seniorsektion består av sex representanter för H 50 och D 50 under Torsten Noréns 

ordförandeskap. Torsten, Claes Kemvall och Karl-Lennart Gävert valde att sluta efter 

säsongen. De avtackades på höstmötet för H 50. Vi hade inga vårmöten, däremot kunde 

representanterna för H 50 träffas på hösten, då under ledning av Sune Moberg vår nye 

ordförande. Det är nu tre ledamöter ytterligare i kommittén: Lennart Solberg, Lennart 

Almqvist och Thomas Liljestrand.  

Tävlingarna ställdes in under maj månad p g a Covid 19, men vi kunde lösa situationen så att 

det gick att spela på de 15 klubbarna. Totalt blev det 1652 starter. Det blev en liten ökning 

jämfört med tidigare års genomsnitt. Årets genomsnitt var 110,1 spelare/tävling. Förra året 

var det 109,7. De första fem tävlingarna hade ett mycket högt deltagarantal, men den stora 

ökningen uteblev. Kanske slår det till 2022 i stället. 

Vi har under säsongen fått in 49 680 kr i spelavgifter. Ett bidrag från VGDF på 7 500 kr gör att 

intäkterna var 57 180 kr. Vi betalade lunchen på finalen för spelare och funktionärer 9 200 

kr, till Abbes golfkrog på Karlstad GK. Priserna för Order of Merit kostade 45 200 kr. Totalt i 

utgifter 54 400 kr. Det ger ett överskott på 2 780 kr. 

Flest spelare deltog på Hammarö GK – 140 deltagare, tätt följd av Kils GK 139, Bryngfjordens 

GK 131 och Sommarro Golf 125. B-klassen hade 877 startande och A-klassen 775. Kanske 

beroende på att de äldre spelarna håller i länge och de yngre inte fyller på lika mycket. Det 

kanske är läge att tänka över gränsen för klasserna. Vi nådde inte målet på 100 spelare på 

alla tävlingar, det återstod fem klubbar. Några av dessa klubbar har tidigare uppnått 100-

gränsen. 

Det är flest antal spelare i A-klassen upp till 70 år. Över 70 år är det flest antal spelare i B-

klassen. Totalt spelade 308 herrar under säsongen. Flest hade Karlstad GK – 58, Hammarö 

GK – 34 och Bryngfjordens GK – 30. Från andra distrikt kom två spelare. 

Sista tävlingen spelades på Karlstad GK 27 september. För att maximera antalet spelare, så 

startade vi på två tees, med lunch mellan första och sista nio. Lunchen var uppskattad och 

spelet flöt på bra. Några spelare uttryckte att det var svårt att starta om.  

Bästa nettoresultatet för åtta tävlingar räknas in i Order of Merit. Rune Jordanskog 

Sommarro Golf vann A-klassen på 562 slag före Lasse Engström Bryngfjordens GK på 568. B-

klassen vanns av Kjell Jonsson Karlstad GK på 559 slag före Staffan Sandberg Bryngfjordens 

GK med 566 slag. Priserna fördelades på höstmötet och skickades med ombud till respektive 

klubb eller pristagarna. 
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