
VERKSAMHETSBERÄTTELSE NSGK 

    SENIORKOMMITTEN 2021 

Året började som förra året med Coronarestriktioner och tävlingsförbud till 1:a juni. 

Detta innebar färre veckotävlingar och  ett nedkortat seriespel. 

NT-Golfen fick också ställas in. 

 

HYLINGE 

Vi införde ett nytt tävlingssätt för torsdagstävlingarna med en dam- och en herrklass, istället 

för A och B. 

Vidare ändrade vi till att spela från valfri tee, oavsett ålder. Damer från röd eller orange. 

Herrar från gul eller röd. 
 

Säsongen delades upp i tre tävlingsdelar. Alla med spelformen slaggolf: 
 

- En junitävling med fyra deltävlingar, varav de tre bästa räknades. 

  Inger Göransson segrade i Dam-klassen och Ulf Larsson i Herr-klassen 
 

- Under juli hade vi en specialtävling, eclectic, som bestod av endast två tävlingsdagar. 

  Vi lämnade plats för övriga medlemmar och gäster under den intensiva sommarmånaden. 

  Chantana Strand vann Dam-klassen och Dick Lindström Herr-klassen. 
   

- Den tredje delen för säsongen bestod av 7 deltävlingar, varav de fyra bästa räknades. 

  Chantana Strand och Kicki Pettersson delade på vinsten i Dam-klassen, medan Dick                        

   Lindström segrade i Herr-klassen. 
 

Avlutningstävling med kanonstart och gemensam lunch på Bistron, med prisutdelning för alla 

deltävlingar avslutade säsongen den 30 september. 

Vandringspriserna vanns av Monika Olausson respektive Jan-Olof Åkerberg. 
 

Deltagarantalet har under säsongen sjunkit något till i snitt 43 spelare varje torsdag. 

 

Hösttouren spelades den 10:e (B-klass) och 11:e (A-klass) oktober med  60 respektive 56 

deltagare. 
Två ganska kyliga höstdagar, men inget regn! 
 

 

KLINGA 

 

Under säsongen har det genomförts onsdagstävlingar med totalt 648 startande. 

Vid avslutningstävlingen spelade de 30 bästa på Order of Merit final. 



Delade segrare i OoM blev Åke Andersson och Thomas Stenberg följda av Dennis Persson 

och Peter Rosen. Finaltävlingen vanns av Stig Björklund och klassen övriga av Josef 

Zacharias. 

Klubben arrangerade hösttouren på Klinga den 20 och 21 september. I A-klassen deltog 62 st 

och i B-klassen 65 st. Deltagarna berömde klubben för en fin bana och fint arrangemang. 

 

KLINGA OLDGIRLS. 
 

Med anledning av pandemin och sommaruppehållet för Oldboys/Oldgirls genomfördes färre 

tävlingar. Uppehållet under sommaren bidrog tyvärr till att antalet tävlande damer minskade 

på de återstående tävlingarna. 

Vi seniordamer på Klinga saknar sommartävlingarna! 

Onsdagen den 22/9 spelades säsongens sista Seniortävling/Oldgirls i en underbar vacker 

höstdag. 

Prisbordet var som vanligt rikligt och stämningen på topp. 

 

 

SERIESPEL. 

Seriespelet i alla åldersklasser blev lite vingklippt då de första omgångarna i maj ströks ur 

programmet. Från 1 juni har dock tävlingarna gått enligt plan. 

 

MATCHSPELET 

Även i år tvingades vi avstå från det gemensamma matchspelet pga pandemin. 

 

EKONOMI 

Veckotävlingarna och seriespelet finansieras helt av deltagarnas startavgifter. 

Både Hylinge och Klinga veckogolf redovisar ett litet överskott och kommitténs budget för 

möten och resor likaså. 

 

Vi tackar alla, och särskilt de arbetsgrupper som jobbar med bygg och bana, som bidrager till 

vår fina seniorverksamhet på Norrköping Söderköping Golfklubb och hoppas på ännu bättre 

2022 utan restriktioner. 

 

 

 

 

Anders Arlinder    Christer Andersson    Bengt Johansson   Kicki Pettersson     Lars Sandberg 
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