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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Norråva Golfklubb avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022. 

Styrelsens sammansättning 
 

Styrelsen för Norråva Golfklubb har under verksamhetsåret 2022 bestått av följande personer: 

Ordförande:  Christoffer Nathanson    

Ledamöter: Agneta Kling 

 Christer Larsson 

 Birgitta Zeidlitz 

 Pepe Nilsson 

                          David Kjerrgren 

Suppleanter: Jonas Nilsson 

 Göran Olofsson 

Styrelsen har haft 4st protokollförda sammanträden under året. 

Revisorer 
 

Revisorer:  Kerstin Levander Sandqvist och Jan Trädgårdh 

Revisorssuppleant: Anders Windahl  

 

Golfbanan 

Banans ägare, familjen Nathanson, har genom Christoffer Nathanson löpande under året hållit klubbens styrelse 
informerade om banans utveckling och banstatus. Säsongen inleddes med skador på flera greener som dock 
lagades under säsongen. Greenbevattning har tillkommit på hål 8, 12, 13 och 14 och förberedelse för vattning av 
fler greener har gjorts. Ombyggnaden av green på hål 9 är färdigställd och bör kunna öppnas till säsongen 2023. 

 

Administration & Service 

Golfgården har genom Anette Nathanson skött klubbens administration avseende medlemsregistrering, 
avgiftsdebitering mm. Ekonomin sköts av klubbens kassör, Birgitta Zeidlitz. 

Uppgradering och underhåll av klubbens hemsida har hanterats av Peter Carlsson och Patricia Amrén.  

Klubben har ingen egen Facebooksida men information om vad som händer på och kring banan finns på Norråva 
Golfgårds Facebooksida. Sidan administreras av Norråva Golfgård genom Patricia Amrén 
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Seniorgolfen  

Gränsen för att få deltaga är att du fyllt 50 år. 

Totalt 28 st medlemmar har deltagit i vår tävlingsverksamhet. Vi har utöver det, gästats av en del spelare utanför 
klubben som varit hjärtligt välkomna att delta. Dessa spelare har deltagit utanför själva tävlingsverksamheten. 
Precis som förra året var spelperioden maj till augusti som spelades över 34st omgångar i ett grundspel där man 
fick tillgodoräkna sig de 4st bästa resultaten som uppnåtts för respektive månad. Den spelaren med det bästa 
månadsresultatet erhöll ett pris och totalt bäst under hela perioden maj till augusti var Gunnar Viberg som därmed 
kunde titulerar sig poängmästare. 

Under första veckan i september korades årets Seniormästare. De 9 främsta spelarna från grundspelet gjorde upp 
om titeln i slaggolf med HCP under två dagar.  

Övriga deltagare deltog i en tävling kallad Consolation. 

Resultat Seniormästare: 

1:a Paul Karlsson  135 slag 

2:a Jörgen Lundqvist  138 slag 

3:a Christer Larsson  138 slag 

 

Resultat Consolation:   

1:a Lars Madsen   133 slag 

2:a Arne Nilsson  134 slag 

3:a Michael Levy-Flygare   140 slag 

Ansvariga för Seniorgolfen under säsongen har varit Christer Larsson, Jörgen Lundqvist.  

 

Onsdagsgolfen med MacDuff Cup 
 

Under 2022 års MacDuff Cup var det en liten tillbakagång i antalet deltagare. 

Totalt var det 18 olika spelare som deltog vid något enstaka speltillfälle, men det var något färre som deltog 
frekvent.10 spelare hade minst 5 spelade omgångar i resultatlistan. 

Detta år hade vi endast 12 omgångar, vilket var en nedbantning av antalet från 14 omgångar. 

För 2023 är planen att återgå till 14 spelomgångar. 

Segrade 2022 gjorde den enda deltagande kvinnan, Annika Rubin, som satte samtliga herrar på plats. 
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Resultat Mcduff Cup: 

1:a Annika Rubin  321 slag 

2:a Göran Olofsson  325 slag  

3:a Pepe Nilsson  334 slag 

Även om du inte deltar i Mac Duff Cup är du välkommen att spela på onsdagarna kl 17.00. Följ oss på hemsidan 
då starttiden kan variera utifrån solens nedgång. 

Ansvarig för onsdagsgolfen har varit Peter Carlsson. 

 

Tävlingskommittén 
 

Under säsongen har tävlingskommittén haft svårt att attrahera tävlande. En tävling fick ställas in pga för lågt 
deltagande. 

Tävlingar som har genomförts genom tävlingskommitténs arrangemang under säsongen: 

Team Kentas Vårrus, sponsrad av Kentas Last & Schakt AB  

Flaggtävling, sponsrad av Devco AB 

Tre klubbor 

Gummibollen, sponsrad av Värmdö Gummiservice AB 

Klubbmästerskapen 

Höstgreensome 

Tävlingskommittén har bestått av: Pepe Nilsson, David Kjerrgren, Jonas Nilsson, Christer Larsson, Peter 
Carlsson och Annika Rubin. 

Klubbmästare 
 

Klubbmästerskap genomfördes 20 augusti. Klubbmästare i damklassen blev Annika Rubin och klubbmästare herr 
blev Gunnar Viberg. Klass + 65 vanns av Jörgen Lundqvist. 

Resultat Damklass: 

1:a Annika Rubin 

2:a Camilla Dätterman 

3:a Ingela Viberg 

Resultat Herrklass: 

1:a Gunnar Viberg 

2:a Uno Eriksson 

3:a David Kjerrgren 
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Matchplay 
 

Matchplay spelades under maj -augusti. Till årets upplaga av Matchplay anmälde sig 19 spelare. Efter gruppspel, 
kvartsfinal, semifinal så stod Thomas Dahlgren och David Kjerrgren slutligen i final. I finalen avgick David 
kjerrgren som segrare. Match om tredje pris stod mellan Annika Rubin och Christer Larsson där segrare blev 
Annika Rubin.                       

Ansvarig för arrangemanget kring Matchplay 2022 var Gunnar Viberg.  

Vi hoppas på samma intresse 2023 samt att fler kvinnor vill delta. 

Eclectic 
 
1:a Ingela Wiberg 
2:a Annika Rubin 
3:a David Kjerrgren 

Ansvarig för arrangemanget kring Eclectic har varit Gunnar Viberg. 

Pro/utbildningsansvarig 
 

Många nya golfare fann sin väg in i golfen via nybörjarkurser på Norråva under 2022. Även om intresset var 
mindre än under pandemiåren så fylldes 7 kurser under säsongen med i snitt 8 deltagare per tillfälle. 

Torsdagsklubben som är en öppen träning för alla åldrar ökade kraftigt i popularitet med mer än 20 deltagare vid 
flera tillfällen. Träningen genomfördes vid totalt 15 tillfällen.  

Årets populäraste tävling fortsätter att vara Midnattsgolfen som spelas kvällen innan midsommarafton. Denna 
Scrambletävling arrangeras av vår Pro Marcus Edblad.  

Ett flertal event/företagsgolfer genomfördes under säsongen med hjälp av både vår Pro och Matkreativet som 
gjorde detta till lyckade dagar i vår uppskattade miljö.  

Lektion- och kursverksamheten lockade golfare från alla världens hörn till Norråva 2022. Mest långväga gäster var 
Glenn och Ryan som åkt ända från New York för att få hjälp med driverslagen.  

 

Bi lagor 
 

Resultat- och balansräkning för 2022 samt budgetförslag 2023. 
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Värmdö 2023-03-01 

 

 

Christoffer Nathanson  Agneta Kling 

Ordförande   Ledamot   

 

 

Birgitta Zeidlitz   Christer Larsson 

Ledamot, Kassör  Ledamot   

 

   

Pepe Nilsson   David Kjerrgren 

Ledamot   Ledamot   

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2023- 

 

 

Kerstin Levander-Sandqvist  Jan Trädgårdh  

 


