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Verksamhetsberättelse för Golfsektionen 2021  

Så var den sjunde säsongen av SPF-golfen till ända. Corona-pandemin har fortsatt påverkat 
oss. När den första golfträffen spelades på Gripsholm, så kunde den spelas som 
sällskapsgolf utan lottning av bollar. Men restriktionerna lättades något, så de resterande 
golfrundorna genomfördes nästan ”som vanligt”. 

Fyra golfdagar har arrangerats under maj, juni, juli och augusti. I år har vi spelat på 
Gripsholms, Arbogas, Jönåkers och Enköpings golfbanor. Vi har spelat Order of Merit, en 
tävlingsform där de tre bästa rundorna av fyra lagts samman. Årets vinnare blev Eva 
Larsson, för första gången en kvinna. Dessutom började Eva spela golf i våras, så det är 
speciellt glädjande och kanske inspirerande för andra som funderar på att börja spela golf. 
Evas namn finns nu inskrivet på ”Order of Merittavlan”, som hänger i klubbhuset, 
Gripsholms GK. En kopia av tavlan hänger i SPFlokalen, Biohuset. Vid varje tävling har Bästa 
Dam och Bästa Herre korats. Avslutningen hölls på LannaLodge i Örebro. I avslutningen 
deltog 25 st som spelade både individuellt och i lag Bo Westh, Katarina Nilsson och Göran 
Karlsson. Före middagen hölls prisutdelning. Då delades 8 priser ut i tävlingen Order of 
Meritpriset samt priser till Bästa Dam och Bästa Herre vid de olika deltävlingarna. Första 
pris individuellt i avslutningstävlingen vanns av Monica Nilsson och i lag. Alla resultat från 
säsongens tävlingar finns redovisade på SPFs hemsida.  

Vår ambition är  

• att spela golf under trivsamma former på olika banor i vår närhet  

 att framhålla den sociala gemenskapen genom att erbjuda både spel och förtäring vid 
golfdagarna  

• att öka friskvårdsutbudet för medlemmarna i SPF Seniorerna Mariefred Åker 

 • att genom golfen locka fler medlemmar till SPF Seniorerna Mariefred-Åker.  

Golfsektionens register innehåller närmare hundra personer. Av dessa har 49 st deltagit i 
minst en golftävling under säsongen. All information om golfen inom SPF Mariefred Åker 
har gått via mail till samtliga i registret. Information om SPF-golf, t ex golfresultat, 
tävlingsbestämmelser har lagts ut på SPFs hemsida. Information om vår SPF-golf har man 
också kunnat läsa i den lokala tidningen ”Måsen”. Sektionen har haft en egen budget med 
ansvar och redovisning inför styrelsen för SPF Seniorerna Mariefred Åker. Vid varje tävling 
har deltagarna betalat startavgift, som oavkortat gott till priser.  

Ett särskilt tack till Christina Pernvi, som hjälpt till vid registrering i GIT. 

Tack också till styrelsen för SPF Seniorerna Mariefred Åker, som i år har sponsrat oss med 
bollar för att uppmuntra deltagarna i samband med avslutningen. 

Golfansvariga har varit  

Ulla Arvidsson, Bo Westh, Bo Knutsson 


