
Golfgillarnas verksamhet 2019 

Klubbens aktiviteter slog än en gång alla tidigare rekord.Vi spelade 
inalles 1095 golfrundor under säsongen genom att arrangera 21 
tävlingar på 21 olika golfbanor i Nyland.I säsongöppningen april  
och -avslutningen i oktober deltog sammanlagt  110 Golfgillare.

Vi hade 131 medlemmar och i snitt deltog 53 spelare per tävling.

Under sommaren fick vi 9 nya medlemmar.Spelplanen upplades på 
basen av enkäten 2018 med avsikt att erbjuda en intressant spel-
säsong med hög servicenivå ,skälig kostnad och samstart som 
stärker vår gemenskap.


Mästerskapet,som spelades på SGC i Sarfvik vann Johan 
Bergström med 84 slag och i Stablefordklassen var vinnaren av 
Gillepokalen Leif Sundman med 37 poäng. 

GG Touren omfattade också 2019 19 deltävlingar.Årets vinnare i 
gula klassen var Gunnar Tengström medan Kurt Feldt vann röda 
klassen.Vi hade totalt 112 spelare i Touren och hade faktiskt 28 oli-
ka och glada vinnare under säsongen. 


GG Blue Invitational hette en för året ny tävling ,som spelades på 
St Laurence, Pyhä Lauri i juni.Varje Golfgillare fick bjuda in en gäst 
som spelkamrat och spelformen var Greensome i par från blå tee. 
Årets högsta deltagarantal med 68 spelare i trevligt sommarväder. 


Bengt “Sicke “ Rosenquist gjorde hole-in-one på Ringside Golf i 
juni och Robi Svartström vann Veteranpokalen för 75 år fyllda på 
Kurk i årets avslutningstävling 1.10.

 

Säsongavslutningen arrangerades på Glaspalatset 2.10 med 
prisutdelning för GG Touren och årets spelaktiviteter presenterades  
i detalj.Härefter ordnades ett “öppet forum” som förberedelse för 
Enkäten 2019 , som skickades ut i oktober.

 

Bengt Sjöblom avtackades efter 3 år som klubbhövding och 6 år i 
Spelgruppen och Marcus Becker efter 3 år som ekonomiansvarig.




Ny klubbhövding blir Johan Bergström och ekonomiansvarig blir 
Bengt Lagerlöf.Nya medlemmar i Golfgillarnas ledningsgrupp blir 
Thomas Hallbäck och Leif Sundman.Den nya gruppen har redan 
tagit itu med planen för 2020.


Jag vill tacka alla Golfgillare för supertrevligt samarbete under de 
snart 10 år jag varit medlem.Jag ser fram emot den nya säsongen 
2020 i ert sällskap och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.


Bengt “Benko”  Sjöblom



