
Tävlingskommittén 

Äntligen fick vi ett år då vi slapp restriktioner så vi kunde tävla som vanligt igen, även om starten på 

säsongen kanske inte blev den bästa med tanke på den sena våren och problem med greener. 

Årets tävlingsprogram har haft fokus på lag-tävlingar eftersom det har varit de mest populära 

spelformerna de senaste åren, vilket stämmer väl överens med upplevelserna i resten av golf-

Sverige. Säsongen inleddes traditionsenligt med en scramble, den här gången sponsrad av TM Golf, 

och avslutades med en Texas scramble.  

Klubbmästerskapen 2022 spelades som tre tävlingar, KM Open, KM Hcp och KM Lag. 

- I KM Open deltog 40 spelare i herr-klassen och 5 i pojk-klassen, båda klasserna vanns av John 

Larsson. I dam-klassen var det tyvärr för få anmälda för att den skulle genomföras. 

- I KM Hcp deltog 62 spelare och segrade gjorde Kevin Du Reitz.  

- Tidigare år har vi spelat KM Foursome, i år ersattes den tävlingen med KM Lag där vi spelare 

18 hål foursome och 18 hål fyrboll. 18 lag deltog och segrade gjorde Claes Öster och Joel 

Borefors. 

Under säsongen har vi även stått som värdar åt tre distriktstävlingar; Teen Tour First omgång 3 i juni, 

Smålandsserien H80 i augusti, och Smålandspokalen (lagtävling damer) i september.    

Under året har utbildning av nya tävlingsledare genomförts, och tävlingskommittén har under året 

bestått av Åsa Gustavsson (sammankallande), Lena Karlsson, Cecilia Ugarph, Anders Widfeldt, Anna-

Lena Asplund, Janne Sverker, Johnny Stenbäck, Mattias Bengtsson, Birgitta Lövdahl, Marie Larsson 

och Evelina Roos 

Tävlingskommittén vill skicka ett stort tack till de sponsorer som ställt upp under året, vi är väldigt 

tacksamma för era bidrag och hoppas på ett fortsatt bra samarbete under 2023! 

Vi vill också skicka ett stort tack till er som hjälpt till, och till alla er som med stor glädje och 

entusiasm deltagit i våra tävlingar under året! 


