
 

Verksamhetsberättelse för Orresta GK år 2020 

 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 1 januari -31 december 2020 haft följande sammansättning:  

 

Ordförande    Tony Dahl  

Sekreterare    Henrik Forsberg  

Kassör    Carin Lewenhaupt  

Ansvarig tävlingskommittén  Pär Hietala  

Ansvarig juniorkommittén   Niklas Löthegård  

Ansvarig damkommittén   Carin Lewenhaupt  

Styrelseledamot    Petra Olssen 

 

- Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11st protokollförda styrelsemöten 

- Samrådsmöten har under året ägt rum mellan Orresta Gk och Orresta Golf AB  

-  

Revisorer  

Herman Arosenius, Lars –Olof Ek Valberedning  

 

Valberedning 

Ordförande     Göran Sandberg 

Ledamöter       Agneta Andersson, Ari Ryn Kallionemi  

 

Tränare  

Peter Lagelius har varit uppskattad Pro 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2020 för Orresta Damkommitté 

Kommittén har under året bestått av Anna Piehl, Carin Lewenhaupt, Eva Holm, Eva Svalby, Helena 

Cannergård och Marie Johansson. 

Upptaktsmötet fick ställas in p g a Corona och vi kunde inte heller genomföra den planerade 3-manna-

scramblen i maj. 

Klubben sponsrade två träningsdagar för damer som Peter Lagelius höll i. Detta var mycket 

uppskattat. 

Nytt för i år var att Alla Herrars och Damers dag som genomfördes vid ett och samma tillfälle trots 

Corona. Ett mycket lyckat evenemang med härligt väder och 18 damlag. 

Seriespel kom igång först i augusti p g a Corona. Vi hade fulla lag vid alla 6 spel och kom på 4:e plats 

i vardagspel och 6:e plats i helgspel. 

Även i år hade vi KM för damer på avslutningsdagen 13 september med 17 deltagare. 

Petra Olssén försvarade sin Klubbmästarinnetitel med 84 slag brutto. Petra vann även handikapp KM 

med 69 slag netto. 

Till middagen kom 14 damer som fick njuta av en underbar skaldjurssoppa. 

Birdiemästarinnetiteln 2020 delades mellan Eva Holm och Carin Lewenhaupt. 

2021 01 01 

Carin Lewenhaupt Damkommittén 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för Torsdagstrofén   

  
Torsdagstrofén är en tävling för medlemmar herrar 60 år eller äldre och damer 55 år eller 

äldre. Maxantal deltagare per tillfälle är 56 stycken. Efter att vi först diskuterat i styrelsen och 

sedan inhämtat synpunkter från alla torsdagsgolfare genomfördes vår tävling trots Corona. Vi 

följde alla riktlinjer och det fungerade mycket bra. Antalet deltagare var 55.    

Vi var i genomsnitt 37 personer vid de 15 tävlingstillfällena. Av dessa 15 tävlingar 

räknas de 8 bästa och varje tävling genererar poäng från 25 till 5 för de 20 bästa.  Alla som 

fullföljt får 5 poäng. Sista tävlingen ger 30 till 10 poäng.  

Vinnare blev Leif Hallström med 191 poäng.   

På andraplats kom Christer Johansson med 181 poäng.  

På tredjeplats kom Lars Tjärnström med 165 poäng.  

Priser fördelades bland de 18 bästa resultaten i form av presentkort i shopen.  

  
Carin/Torsdagstrofén  
 

 



Verksamhetsberättelse 2020 för Orresta Gks juniorer  
  
Under 2020 har det varit 15-20 st juniorer i träning.  

Det är ungefär lika som 2019.  

 

Träningarna har varit på måndagar och onsdagar från 1:a veckan i maj till veckan före 

midsommar med uppehåll för sommarlov för att sedan starta i början på augusti till sista 

veckan i september.  

 

Peter Lagelius har varit huvudtränare och har haft några föräldrar till sin hjälp.   

 

Under vecka 26 hade vi vårat sommargolfläger som var lyckat med 26 barn. Dagarna på 

lägret var indelade i olika pass som dom snurrade runt på. 3 pass/dag med div olika 

golfövningar på varje pass för att avsluta alla dagar med lite lek i form av brännboll eller 

fotboll. 

 En dag på lägret fick alla komma ut och spela 9 hål på stora banan vilket var väldigt 

uppskattat.  

Under hela veckan var det väldigt fin och varmt väder vilket avhjälptes med div vattenlekar.  

Lägerveckan avslutades med lite prisutdelningar och fika.  
 

Vi har jobbat för att få fler juniorer att tävla lite under säsongen och det har givit lite resultat. 

  

Vi har haft några juniorer som varit med i västmanlandserien när den väl kom igång efter 

covd-19uppehållet.  

 

Några juniorer har varit och spelat teen tour-tävlingar med blandade resultat.  

 

Något som var roligt var att en 14-årig junior kom 3:a i stora KM scratch.  

 

Vi har även haft vår egen söndagstour under säsongen då dom spelar 9 hål poängbogey under 

10 deltävlingar.  

 

Säsongen avslutades för juniorerna i oktober med mörkergolf, korvgrillning samt 

prisutdelningar.  

 

Tack för en fin säsong. 

  

Niklas Löthegård och Peter Lagelius  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse 2020 för Orrestas tävlingskommitté  
 

Tillbakablick på säsongen 2020  

  

Vi hade gjort en plan på hur vi ville genomföra golfveckan på Orresta. Vi fick dock ändra om 

en hel del av planen pga Covid-19 ställde till det för våra tänkte sponsorer och myndighetens 

krav på hur vi fick genomföra tävlingar och arrangemang. Tittar vi tillbaka på golfveckan så 

lyckades vi att genomföra tävlingar från ons till lör med stort deltagande. Klubbtävlingar som 

vi har genomfört 2020 på Orresta 2 manna scramble 2020-07-08 Alla Herrar och Damer 

2020-07-09, Äkta makar 2020-07-10, Avslutnings scramble 2020-07-11, KM 2020-08-

15, KM damer 2020-09-13, Orresta Trophy 2020-09-20 och Krögargolf 2020-10-04  

  

Tävlingarna lades upp på golf.se i god tid dock så kunde vi inte genomföra tävlingarna i 

början av året då de blev inställda pga Covid 19. Vi gjorde även mailutskick och publicerade 

tävlingar på Facebook  

  

Det blev ingen införskaffad klubbpiké i år siktar på att genomföra det till säsongen 2021.  

  

För juniorerna ordnades så att Jenny från gymmet Magasinet kom till oss på Orresta och 

föreläste om kost och mentalträning, Jag tror att några juniorer fick sig en liten tankeställare.  

  

  

Klubbmästare 2020   

  

Herrklassen           Peter Lagelius  

Damklassen scr     Petra Olssén  

Damklassen hcp    Petra Olssén  

Juniorklassen scr   Kalle Löthegård  

Juniorklassen hcp  Oliver Abrahamsson  

H40                        Lars Wessberg   

H50                        Peter Lagelius  

H60                        Anders Gerard andra året i rad.  

H70                        Håkan Evengård efter särspel  

  

Vi har deltagit i följande seriespel där vi hamnade på  

  

H60                 5e plats  

H40 kom på    9e plats  

Damer vardag 4e plats  

Damer helg     6e plats  

  

Seriespelet blev halverat då första delen blev inställd pga av Covid 19 samt att H70 ställdes 

helt in.  

  

Är du intresserad att vara med i någon av seriespelen så kontakta respektive lagledare nedan  

H70  Leif Hallström  

H60  Hans Johansson 0708-44 32 21  

H40  Pär Hietala 0763-40 84 12   

 



Damer vardagar Eva S och Anna Pihl  

Damer helg Carin Lewenhaupt  070-645 48 66 eller Helena Cannergård   

  

Vi har även genomfört Teen Tour First som är en nationell tävling som vi blivit tilldelade 

från Svenska golfförbundet. Det är den första nivån av de 3 nationella juniortävlingar som 

finns.   

  

Vinnare i Torsdagstrofén blev Leif Hallström. Tordagstrofén är en tävling för 

medlemmar herrar 60 eller äldre och damer 55 år eller äldre. Torsdagstrofén spelas över 15 

omgångar under säsongen och du samlar på dig poäng beroende på din placering. De är sedan 

de 8 bästa omgångarna som räknas. Är du intresserad att vara med eller har frågor kring 

Torsdagstrofén så kontakta Carin Lewenhaupt via mail simtuna.berga@telia.com eller 

tfn 070-645 48 66.  

  
 

Klubbtävlingsstatistik för 2020  

  
Totalt antal deltagande på klubbtävlingar 627st (KM ej medräknat). Varav 148 var damer och 479 

var herrar. Av de 627 deltagare så var 26st juniorer.  

Snittåldern för de tävlande var 49,19 år. Fördelat på damer 58 år och för herrar var det 47 år  
Äldsta deltagare var för männen var 81år och äldsta kvinna var 79 år. Yngsta deltagare var 11 år och 

det var en pojke och yngsta flicka att delta var 17 år.  
Snitthcp på de deltagande kvinna var 25,33 och för herrarna var det 16,39  
  
  
Medlemmar som varit med i flest klubbtävlingar 2020 (inkl KM)  
  

Namn  Antal klubbtävlingar  

Örjan Norén  7   

Hans Johansson  6   

Pär Hietala  6   

Bo Svalby  5   

Christer Johansson  5   

Eva Svalby  5   

Maria Tranberg  5   

Niklas Löthegård  5   

  
  
Topp 9 deltagande klubbar   

Klubb  Damer  Herrar  Totalt  

Orresta Golfklubb  72  240  312  

Enköpings Golfklubb  12  73  85  

Västerås Golfklubb  12  17  29  

Tortuna Golfklubb  2  19  21  

Mälarbadens Golfklubb  10  9  19  

Frösåker Golfklubb  3  15  18  

Ängsö Golfklubb  4  14  18  

Skerike Golfklubb  2  13  15  

Hagge Golfklubb 6  6  12  



 Styrelsens tack och ordförandes slutord  

 
  

2020 var speciellt år för oss alla. 

Ett nytt virus förändrade mycket i våra liv och en del har drabbats hårt både av virusets 

skadliga effekt och de konsekvenser som olika restriktioner som vi uppmanats att följa.  

  

Golfen kom ändå rätt lindrigt undan, då vi förutom att tävlingsverksamheten kom i gång 

senare än vanligt, ändå kunde utöva sporten i stort som vanligt.  

Vi fick många nya utövare och gamla som återvänt till golfen när andra aktiviteter drabbades 

av restriktioner.  

Inför i 2020 hade vi en ambition att förbättra klubbens del av hemsidan.  

Det har vi fått skjuta till 2021 på grund av pandemins effekter på utföraren.  

Styrelsen hade också en ambition att utveckla styrelsens interna arbete. 

Till detta har vi stöd av SIUS både i utbildningsinsatser och ekonomiskt stöd. Vi fick 

möjlighet till ett utbyte med Gävle GK och hur de arbetade.  

Vi har även börjat arbeta mer administrativt och kommunikativt digitalt via Teams.  

Inför 2021 hoppas vi i styrelsen på förtroende från våra medlemmar att fortsätta vårt arbete 

med att göra Orresta golfklubb till attraktiv förening som med trevliga aktiviteter utifrån våra 

kommittéer.  

Arbetet med hemsidan och vårt interna arbete med styrelsen kommer att fortsätta även 2021.   

Vi har fått reaktioner på att spelet inte flöt så bra och väntetiden vid vissa hål upplevdes som 

lång och en runda tog längre tid än vi är vana vid.  

Vi kommer därför att göra en ”drive” med att vi som spelar mycket även ska bidra som 

starters/värdar, ett attraktivt erbjudande med tydliga instruktioner bifogas detta brev.   

Vi vill från alla medlemmar i Orresta Golfklubb tacka Orresta golf och konferens AB, för det 

outtröttliga arbetet med att förbättra och underhålla golfanläggningen, ett fantastiskt 

kök trevlig och serviceinriktade medarbetare och ledning.  

Det fina samarbetet med familjen Johansson kan inte nog betonas då det är viktig 

förutsättning för klubbens möjlighet att bedriva sin verksamhet.   

Därmed vill vi i styrelsen tacka våra medlemmar för förtroendet under 2020 och ser fram mot 

ett minst lika fin golfsäsong 2021.   

 

  

Vänliga golfhälsningar  

  

Tony Dahl                Carin Lewenhaupt                Pär Hietala  

  

Niklas Löthegård           Petra Olssèn           Henrik Forsberg    
 


