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När man tittar bakåt tycker man alltid att tiden gått så fort. Så även i år, det man gått och väntat på 

under vintern kommer man äntligen fram till och plötsligt är det redan över. 

Vi som är med i Tävlingskommittén i Karlstad Golfklubb har nu genomfört två år tillsammans. Vi är ju 

medlemmar som tycker att det är kul att engagera oss i klubben och vara delaktiga genom att hjälpa 

klubben att genomföra tävlingar. Om du känner att du själv också skulle vilja vara delaktig i 

kommittén så hör av dig. Vi kan gärna vara några fler så blir våra arbetsdagar färre per person eller 

dagarna inte så långa. Vill tillägga här att vi förstås har väldigt kul och trevligt tillsammans.  

Vi har träffat spelare, och när det gäller juniorerna, även spelarnas föräldrar. Vi har tagit hand om 

scorekorten efter tävling och registrerat resultaten, vi har varit starters och berättat för spelarna om 

vad som gäller för just den tävlingen. Vi har varit forecaddies för spelarnas säkerhet och i den rollen 

har många av medlemmar utanför kommittén också varit oss till hjälp. Det tackar vi er för, alla ni som 

välvilligt ställt upp. Alla dessa möten med medlemmar, och även greenfeegäster som kommer och 

tävlar hos oss, är trevliga och givande. Och alla som hjälpt till vid enstaka tillfällen har instämt i att 

det är kul att vara med. 

Trots Covid-19 kunde vi genomföra tävlingar på ett tryggt och bra sätt. Redan från juni månad tilläts 

vi tävla och i juli kunde vi åter genomföra Femdagarsgolfen som vi fått göra uppehåll med förra året. 

Det innebar att svenskar, danskar och norrmän åter kunde mötas i en golftävling över fem dagar. Just 

den veckan var det som det skedde dataintrång i bland annat Coops databaser och golfklubbar blev 

drabbade genom att det företag som hanterar scorekorten blev drabbat. Vi fick klistra etiketter på 

scorekorten och inga initialer på spelarna i bollen eller antal slag de fick per hål var ifyllt. Då märktes 

det hur fort vi vänjer oss och blir bekväma, det var många som hade problem att fylla i ett scorekort 

korrekt.  

Hur man fyller i ett scorekort är en liten men viktig detalj vid tävling. Som det finns regler kring, 

liksom det finns om allt annat i golfspelets värld. Alla regler som vi har då vi spelar en tävling, eller för 

den delen en sällskapsrunda som du har för avsikt att registrera som handicaprunda ska följa 

golfreglerna. Som golfspelare förväntas du känna till och följa de regler som gäller.  

I vår Tävlingskommitté finns idag två personer som är distriktsdomare, det är Kjell Andersson, som 

också är klubbens regelansvarige och jag själv. Vi finns för er när ni har frågor om regler. Du hittar 

oss, och övriga i Tävlingskommittén på klubbens hemsida. Gå in och kika på vårt trevliga gäng. 

Sist, men inte minst, vill jag berätta om årets sista tävling som vi hade hand om. Det var den i många 

stycken absolut roligaste av alla under säsongen. Söndag 12 september, på alla slingor, inklusive 

Solslingan, spelades det golftävling. Ca 100 barn i olika åldrar deltog, många var förstås jättenervösa 

för sin tävlingspremiär, några, lite äldre barn hade redan vanan inne. En riktigt glädjefylld dag även 

för oss som bara ”tittade på”. 

Tack för i år! Nu börjar inomhussäsongen, vilken lycka att vi nu har vår ”Drive in” och våra 

toppenkillar Fredrik Eliasson och Oscar Hertzberg som kan hjälpa oss på vägen till nya golfframgångar 

nästa år. 

Marie Salevik, ordförande i Tävlingskommittén 

 



  

 


