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Årsredovisning 2013
Det har varit en varm och regnbefriad sommar. Vilken kontrast mot
förra sommaren! Banan har varit perfekt och det nya sättet att
klippa med bland annat bredare fairways har underlättat spelet och
även förkortat rondtiderna.
Säsongen startade med upptaktsmöte den 18 april där styrelsen
informerade om förutsättningarna för kommande golfsäsong.
En kompletterande GIT-utbildning genomfördes under april och den har
inneburit att årets GIT-ansvariga skött registreringen av vår
veckogolf utan några större störningar. Även systemet med att
segraren i föregående tävling är tävlingsledare tillsammans med GITansvarige vid nästa tävling har fungerat bra.
Vi har under säsongen delat upp funktionärskapet på många medlemmar.
Det har dock blivit långa arbetsdagar och därför kommer vi nästa år
att utöka bemanningen. Ansvaret för scoreboarden kommer att göras
ännu tydligare nästa säsong.

Tisdags- och torsdagstävlingarna
Startade den 7 maj och höll på till den 26 september. Vi har spelat
36 dagar, varit totalt 87 deltagare och haft 1161 starter. Det är en
speldag mindre än ifjol men 167 fler starter. Det innebär att i
snitt har det varit drygt 32 deltagare vid varje tillfälle.
Det har varit 55 olika pristagare och 21 olika segrare. Ungefär 40%
av utdelade priser har gått till de 10 bästa spelarna.
Flitigaste spelare har varit Yngve Ottosson med 33 starter följd av
Ingemar Tranelid 32 starter. Order of Merit vanns av Leif Lundin
1120 poäng före Jan-Åke Ekberg 1100 poäng. Mest segerrik var Lars
Hindriks med 4 segrar.
Vi har under året gjort ett försök med närmast hål en gång per
månad. Många spelade Olympiagolfen där vi hade en egen leaderboard.
Den mest anmärkningsvärda insatsen gjorde Eskil Holmgren den 27
augusti då han från röd tee gick på 74 slag. Eskil fyllde 81 år i
januari!
Efter avslutat tävlingsspel har spontangolf spelats till den 24
oktober.

Mannerheim Cup
I slutet av maj reste vi som brukligt är till Åland och spelade
Mannerheim Cup. Mannerheim Cup spelades första gången 1990 varför
det är 25-års jubileum nästa år.
Vi var 23 deltagare från Rättvik och 20 från Leksand.
Gogo Sörlin blev bästa rättvikare med en tredje plats och vi var sex
bland de tio bästa.

Leksandsmatchen

2/2
Den årliga klubbmatchen mot Leksand spelades i Rättvik den 5 juni.
Vi hade ett bra läge att ta hem matchen men en vass spurt från
Leksand avgjorde till deras fördel med 6,5 mot 5,5.

Spel med damerna
Damerna inbjöds till spel den 19 juni. Vi spelade Irish greensome
och det var 14 par som hade en trivsam rond tillsammans.

Matchligorna
Vi har spelat två matchligor och i singel var det 31 deltagare.
Finalen spelades mellan Thomas Gränse och Gert Norrgårds. Segrare
blev Thomas Gränse med 1/0.
Matchliga Irish greensome hade 14 deltagande par och Gunnar och
Lollo Friberg försvarade sin fjolårsseger genom att besegra Rolf
Eriksson och Werner Stadler med 5/4.

Hole in one
Kjell Nyström gjorde hole in one på hål 9 den 10 september. Klubba:
järn 7.

Birdieligan
Priset i birdieligan har skänkts av Marc Olsson. Totalt gjordes 209
birdies och det var 58 spelare som gjorde dessa. Åke Mårs gjorde
flest birdies 17 stycken och vann även birdieligan före Göran
Waldermark.

Dalagolfen 55+
Årets dalagolf blev inte som planerades vid Dalagolfens årsmöte i
Rättvik i september 2012. Oenighet om greenfeens storlek innebar att
bara tre klubbar Dalsjö, Leksand och Rättvik spelat i år. Detta i
form av en dubbelserie vilket innebar sex matcher. Från Rättvik har
vi varit totalt 60 olika anmälda deltagare, varav 8 damer. Dalsjö
vann på 4422 slag före Rättvik med 4484 slag och Leksand med 4491
slag.
Ingen enighet har nåtts inför nästa års spel varför det verkar bli
samma upplägg som i år men att Gagnef ansluter sig till vår grupp.

Uppdrag i golfklubben
Vi har under året arbetat som funktionärer och skött soptömningen på
banan. Dessutom har våra hantverkskunniga medlemmar gjort ett
jättejobb med renoveringen av restaurangen och rum i golfbyn. Vi ska
även utföra arbete på banan, vilket också gjorts men kan bli mera
omfattande nästa år (minst en halvdag per säsong + vårstädningen)
Tack alla spelkamrater för en trevlig sommar och solidariskt arbete
med de uppdrag vi har. Vi avslutar säsongen med Robbans traditionella jultallrik och vilar sedan upp oss inför nästa säsong.
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