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Verksamhetsberättelse för seniorkommitte´n 2017
Jaha hur gick det då detta år
Joho om jag nu så rätt förstår
Så har det gått ganska bra
Så tack skall ni alla ha.
Vi som detta år hade valts av er
Är de som ni nu här nedan ser:
K-A Persson ordf ansvarig för utbytet med Burvik
Tommy Richardsson sekr och webbprofilör
Bernt Lundin ansvarig för Seniorcupen
Agne Domeij tillika medlem i Golfstyrelsen
P-E Sire´n ansvarade för golfvärdskapet tillsammans med klubbchef och Damkommitte´.
Peter Voitaire. Ekonomi- och tävlingsansvarig
Så några rader om året som gått.
Vår paroll som väl snart blivit känd av alla
Hörs vi hoppas högt över nejden skalla
Vi träffas , vi trivs och vi tävlar
ofta man hör att vinnaren skrävlar.
År 2016 till torsdagsgolfen 850 sig antecknade.
Förra året alltså 2017 var det 970 förtecknade
I år blev det all time high med 1365 styck
Som för tävlingshets och spänning stod ryck
Under de veckor som normala har semester
Har vi med hurrarop och yviga gester
vår första start flyttat från morgon till lunch
Detta har givit greenfeekassa en välbehövlig punch.
Nytt för i år har varit att vid varje månads slut
har alla spelare från vår röda tee slagit ut
Detta har uppskattats och givit oss en chans
att se var bästa scratchspelare fanns
Order of merit är en del av torsdagsspelen
Där premieras de som totalt gör minsta felen
Klas A vanns av Lars Runhem
I klass B segrade Ulf Andersson
Nu för tredje året vi mot Burvik tampade
Vi spelar matchspel i olika former
Ungefär enligt Ryder Cups normer
I år vi buttert i marken stampade
För vi råkade i år förlora
Men för att inte detta förstora
tror jag att en anledning helt säkert är
att vi valde ur en stor numerär
Ja i vårt kämpande lag av 20 mannar
det fanns en variation av 41 hannar,
Samtidigt som man helt visst kan ana
att Burviks lag enbart bestod av de vana.
Kampen kommer från och med denna dagen
att kallas ”Slaget om Roslagen”
Medlemmar ur vår sektion
brukar vid DM ge många en lektion.
I år utan en Örjan i sedvanlig form
frångick vi denna så vanliga norm
Men vi har dock deltagit med vissa framgångar:
I år spelades DM på glashala greener på Grönlund
I H60 kom Jörgen Persson tvåa och Steve Karlsson trea
I H70 deltog Ulf Ström.
I H75 hade vi 5 deltagare där Erland Karlsson kom som nummer 6
Vad seriespelet beträffar
så delvis resultatet bekräftar
att det för klubben så trist e
att seriespelet just H 65 miste.
Våra sedvanliga placeringar i topp
Visade sig snart skulle försvinna
Så där mistes ett evigt hopp
om att Upplands bästa klubb vinna:
H 60 lag 1kom 2:a, H60 lag 2 kom 6:a
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H 70 lag 1 kom 7:a H70 lag 2 kom 4:a
H 75 lag 1 kom 3:a H75 lag2 kom 4:a
H 80 kom 3:a
I vår interna tävling Seniorcup
Var det två nya namn som stack upp
P-E Sire´n finalslog Herman Sjöberg
Att vi seniorer i år inte fick mycket nytt blod
Gjorde att vi ganska snart förstod
Att nedgången i lust att till Old Members fara
med långa resor som följd det fick vara.
Ja de nya unga var i år alltför för få
vi övriga blir äldre och får svårare att gå.
Men vi kämpade på ändå
I tävlingen om bästa klubb i Uppland
kom vi på en hedersam andraplats.
Vann överlägset gjorde medlemsstinna Upsala GK.
Vi vårt viktigaste mål ändå nådde.
Vi träffades, tävlade och väl mådde.

