Verksamhetsberättelse
TÄVLING
Säsongen 2016

2017-01-23

Allmänt
Verksamhetsberättelsen beskriver tävlingskommitténs verksamhet för den gångna säsongen.

Syfte
Syftet är att ge styrelsen och medlemmarna en uppfattning av vad tävlingsverksamheten genomfört
för aktiviteter och resultatet av det. Samt fånga upp erfarenheter som kan leda till förbättringar.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har bestått av en ordförande och två ledamöter.




Annika Rothoff, ordförande
Britt-Marie Ögren, ledamot
Kerstin Sjöholm, ledamot

Möten
Tävlingskommittén har genomfört x antal möten




21 april 2016
15 maj 2016
20 juni 2016

Samt träffar före och under tävlingar.
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Tävlingsledning
Utbildning
Utbildning av tävlingsledare genomfördes på klubbhuset den 19 maj 2016.
Agenda:
•

Tävlingskommitté, vilka är vi?

•

Tävlingsledare, vad ingår i uppdraget

•

Tävlingsverksamheten 2016

•

Regler

•

GIT utbildning – Roger

Deltagarlista
Namn
Roger Andersson
Annika Rothoff
Kerstin Sjöholm
Britt-Marie Ögren
Berith Nilsson
Moa Karlsson
Emma Oja Lantto
Marja-Leena Komulainen
Anna-Charlotta Nilsson
Ola Idenstedt
Lilian Jansson
Stig Vikberg
Carina Bergman
Jan-Olof Olsson
Annika Wahlström
Rigmor Brännvall

Funktion
GIT utb.
Tävlingskommitté
Tävlingskommitté
Tävlingskommitté
Reception
Reception
Reception
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Material/stöd
Följande material har tagits fram som stöd till tävlingsledare.




Ordningsregler tävlingssekretariatet
Kompendier till Tävlingsledare med checklista och annan matnyttig information är framtagen
Lokala regler uppdaterade och annonserade på hemsidan och på anslag i klubbhuset
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Genomförda tävlingar
Typ av tävling
Klubbtävling
KM
Inbjudningstävling
NVGF Ordförandegolf
NVGF Senior
NVGF Dam
NVGF Junior
SGF (SM klubblag / Skandia Tour
Regional)
s:a

KM Statistik
Åldersklass
Herr och Dam
HCP
s:a

Antal
tävlingar
24
3
11
1
1
2
2

Antal
anmälda
spelare
1720
136
293
12
103
94
74

2

78

46

2510

Antal
anmälda
spelare
60
21
55

Damer
10
7
9

Herrar
50
14
46

136

26

110

Tävlingsveckan/Jubileumsveckan
Tävlingsveckan genomfördes 4-9 juli i samband med klubbens firande av sitt 70-års jubileum.
Tävlingsveckan bestod av följande tävlingar:
Antal
anmälda
spelare
97
97
21
107
144

Jubileumsveckan
LMA Kvällsslaget
Colorama
Upp till 16
Energislaget
Jubileumstävling
s:a

466
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Sponsorer till tävlingar
Tävlingskommittén har själva ordnat med sponsorer till alla tävlingar förutom de som var under
jubileumsveckan där jubileumskommittén hade ansvaret att ordna sponsorer.

Erfarenheter
TL Utbildning
Utbildningen av tävlingsledare som vi genomförde i maj 2016 hade för mycket fokus på hur man
sätter upp tävlingarna i GIT. Till 2017 kommer vi att fokusera mer på HUR man administrerar en
tävling och vilka uppgifter man har som tävlingsledare. Tävlingskommittén är de som ansvarar för att
lägga upp alla tävlingar i GIT. Tävlingsledarens ansvar är att administrera och genomföra tävlingen.

KM
Upplägget på KM var inte optimalt, till 2017 kommer vi att göra ett nytt upplägg.

Tävlingsprogrammet
Det genomfördes tävlingar varje helg under sommaren och ibland även lördag som söndag samma
vecka. Till en början så hade vi lämnat en tävlingsledig dag varje helg. Det tillkom tävlingar efter att
programmet var satt och ett par tävlingar var tvungna att flyttas p.g.a. för mycket regn. Vilket gjorde
att tävlingsprogrammet blev fullspäckat.
Målet är att för 2017 års tävlingsprogram är att ha en spelledig dag varje helg och 1-2 helt tävlingsfria
helger.

Förändringar på tävling
När vi ändrar i förutsättningar för tävlingar i GIT är det viktigt att vi även ser till att det blir rätt
information på golf.se
Vid ändringar av ordning i redan publicerad startlista ska det inte skickas ut ett nytt mail, bara om det
skett stora förändringar som berör många i startfältet.

Avstämning med banans personal
När vi sätter starttider för tävlingar är det viktigt att stämma av med ansvarig för banan att tiden
fungerar så att de hinner utföra sin planerade skötsel av banan.

Genomförande av tävling – sponsorernas delaktighet
Många sponsorer medverkade inte vid tävlingen som t.ex. starter eller utdelare av pris. Till 2017 ska
vi prata med sponsorn innan tävling för att planera in deras delaktighet.

Prisutdelningar
Det har framkommit önskemål om att ha gemensamma prisutdelningar vid flera tillfällen för att
skapa större klubbkänsla. Tävlingskommittén kommer att förorda det upplägget vid varje tävling i
samråd med sponsorn.
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Synpunkter på att hålla resultaten dolda tills det är dags för prisutdelning har också framkommit.

Tävlingssekretariatet
IT
Datorn i tävlingssekretariatet måste ses över, den är trög och behöver uppdateras med nyare
programvara.

”Score boarden”
Tavlan är trasig och det behövs nya ”score kort”

Från NVGF planeringskonferens
Tävlingskommitténs ansvar vs andra kommittéer
Tävling ska ha fokus och ansvarar för att bedriva tävling och dess olika former och vara ett stöd i
tävlingsfrågor och hjälpa till att utveckla tillsammans med kommittéerna. Kommittéerna ska
fokusera på att bedriva och utveckla sin verksamhet inte behöva känna ansvar för att utveckla
tävlingsmomenten.

