
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGENÄS GOLFKLUBB 

Strandlida 305 91 HALMSTAD 

Reception och tidsbokning 035-16 15 90 

Ringenäs Golfklubb 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

Julia Engström, U.S. Women´s Open 2016 

CordeValle Golf Club, CA 
 



KALLELSE 
Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Ringenäs, tisdagen den 7 februari 2017, 

klockan 18.00. 

 

Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM samt en föreläsning av Magnus Sunesson. Det 

officiella årsmötet beräknas starta kl 19.00 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA: 
1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12. Fastställande av medlemsavgifter samt budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

13. Val av ordförande i klubbstyrelsen för en tid av ett år. 

Ordförande under verksamhetsåret 2016 har varit Jan-Olof Svensson. 

14. Val av tre ledamöter för en period av två år. 

Ledamöter under verksamhetsåret 2016 har varit Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Martin  

Engström, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson och Gunilla Björkman 

15. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 

Suppleanter under verksamhetsåret 2016 har varit Ingrid Löf-Dahl och 

Johnny Petersson. 

16. Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. 

Ordinarie revisorer under verksamhetsåret 2016 har varit Ulf Carlsson och Mats Blomkvist. 

Revisorssuppleant under samma tid har varit Jan Milén. 

17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 

till ordförande. 

Valberedningen under verksamhetsåret 2016 har varit Karl-Johan Bonnevier, Tobias Hemborg 

och Anne Pettersson. 

18. Val av klubbens ombud till HGDF. 

19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

20. Ringenäs Golf AB informerar 

21. Övriga frågor (information och diskussion).  

22. Avtackning och mötets avslutande 

Halmstad 2016-12-31 
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2016 
 
Styrelsen för Ringenäs Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år 2016. Styrelsen har 

under verksamhetsåret 2016 haft 11 stycken protokollförda möten varav ett varit konstituerande. 

Under de protokollförda mötena har diskuterats allt ifrån enklare göromål till hur klubbens verksamhet 

kan utvecklas för att bäst tillgodose medlemmarnas varierande intressen. Utöver de protokollförda 

mötena har föreningens ordförande och ansvarig för elit- och juniorkommittén vid tre tillfällen träffat 

representanter från Ringenäs Golf AB. Syftet med mötena har varit att se hur det nya spelrättsavtalet 

efterlevs och hur vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för golfverksamheten på Ringenäs.  

 

2016 kan vi sammanfatta som ett mycket bra år. Ett år där vår fina golfklubb, Ringenäs GK stärkt sin 

position i golfens finrum. Inte bara för att vi är en av de bästa idrottsliga golfklubbarna utan även för 

vår underbara golfanläggning. 

 

Vi inom styrelsen upplever vår situation som allt bättre. Seniorerna träffas allt oftare och hittar nya 

aktiviteter, damerna blir fler och dam9an slår alla rekord, deltagandet i klubbtävlingarna slog rekord. 

Tjejerna lyckades inte försvara vår Lag SM titel men en andra plats är väldigt bra. 

 

Vår idrottsliga del av klubben är fortsatt uppmärksammad. Vi har alla tagit del av Julia Engströms 

framfart på världsarenorna. Efter sin vinst i Ladies British Amateur fick Julia frikort till alla Majors 

vilka hon fullföljde med bravur. Lynn Carlsson etablerade sig djupare på Europatouren och är klar för 

2017 vilket uppmärksammas av medierna, som även följde vår framfört på Barsebäck under Lag SM. 

Vi slutade året som tredje bästa junior klubb och sjätte bästa klubb totalt. 

 

All vår verksamhet har dessutom finansierats på ett sunt sätt. Vi har dragit ner på ersättningsnivåerna 

och trots relativt höga tävlingskostnader klarar vi oss bra med ett finansiellt överskott,. 

 

En bidragande orsak till våra framgångar är det väl samarbetet med Ringenäs Golf AB. Vårt nya avtal 

möjliggör för båda parter att utvecklas tillsammans. Klubben har som sagt utvecklats men hela 

anläggningen har fått ännu ett lyft. Som medlem i Ringenäs är vi stolta över den ständiga utvecklingen 

och ser fram emot Magnus Sunessons ambitioner att lyfta banan en nivå. Vi passar även på att hälsa 

Maria Skoglund välkommen in i vår familj och önskar henne lycka till med sitt arbete. Ett stort tack 

till Bolaget och alla anställda. 

 

Men, trots en molnfri himmel kan det snabbt dra in hotfulla moln, så också inom golfen. Vi har fått 

rapporter att medlemsantalet ökade på Ringenäs men fortfarande minskar vi tävlandet på junior sidan. 

Vi jobbar ständigt med förbättringar och det senaste är ett utvecklingsprogram tillsammans med SGF. 

Ambitionen är att öka antalet medlemmar men även öka kvalitén på anläggningen för våra befintliga 

medlemmar.  

 

Till sist ett stort tack till alla. Till alla ni som stöttar klubben genom arbete i styrelse och kommittéer 

som tävlingsfunktionärer, tränare, instruktörer mm. 

 

Som sagt, 2016 var ett underbart år och sedan en tid pågår arbetet med 2017 års verksamhet. Vi 

hoppas och tror på fortsatta framgångar även om det kommer kräva än mer insatser från var och en. Vi 

arbetar efter en balanserad budget och söker hela tiden efter nya intäktskällor, då kostnaderna ökar i 

takt med våra framgångar. 

Mot nytt SM guld 2017! 

 

Styrelsen i Ringenäs Golfklubb 



 

Elit- och juniorkommittén  

Ringenäs GK har under senare år etablerats som en ledande juniorklubb i Sverige med ett stort antal 

juniorer i träning och stort tävlingsdeltagande på bredden kombinerat med idrottsliga framgångar på 

högsta nivå såväl nationellt som internationellt. Inför 2016har ambitionen varit fortsatt hög, avseende 

såväl sportsliga framgångar på elitnivå som avseende fortsatt förmåga att engagera och rekrytera 

juniorer i stor omfattning. I verksamheten är det högt prioriterat att skapa och driva en verksamhet 

som ger goda förutsättningar för alla juniorer att spela med den ambition och på den nivå man själv 

väljer, dvs det ska finnas ett uttalat breddfokus, men också möjlighet för de som vill  satsa på att nå 

den yttersta eliten. Det är vår tydliga uppfattning att bredd- och elitsatsning måste gå hand i hand. Har 

man ingen bredd går det inte att bygga en elitverksamhet, något som tydligt syns i diverse 

sammanställningar över tävlingsaktivitet på alla nivåer. Samtidigt är en bra elitverksamhet 

rekryterande och bidrar till möjligheterna att skapa en bra bredd, så vi har ambitionen att vara en 

ledande såväl elitklubb som breddklubb.  

Bland årets målsättningar avseende breddverksamheten har funnits att fortsätta vara en av de ledande 

hallandsklubbarna när det gäller antalet starter på Hallandstouren och övriga Skandia Tour-nivåer samt 

att bibehålla eller öka antalet juniorer i träning. För elitverksamheten satte vi upp tre tydliga 

målsättningar under året: Att kvarstanna som en av Sveriges tre bästa juniorklubbar, att vinna Lag-SM 

för damer samt att behålla vår plats i division 1 för herrar.  

Tävlingsverksamheten  

När det gäller bredden i tävlingsverksamheten så minskade antalet starter på Skandia 

Tour/Hallandstouren något under året, mycket orsakat av att Emma Svensson och Julia Engström 

under året nästan uteslutande tävlat i internationella tävlingar och därför inte haft möjlighet att spela 

tävlingar på hemmaplan. Tävlingsresultaten har dock varit goda från många spelare och flera spelare 

har fått tävla på högre nivåer än tidigare. Vid den avslutande Hallandsfinalen för Skandia Tour så hade 

Ringenäs ett stort antal spelare som deltog, varav ett flertal med segrar eller andra framskjutna 

placeringar.  

I Skandia Cup som är motsvarigheten till junior-SM i separata åldersklasser från 13-16 år hade 

Ringenäs GK två spelare i Riksfinalen. De som deltog där var Ingrid Lindblad och Tindra Tyrsing där 

Ingrids fjärdeplats var den största framgången.  

På elitsidan så har året varit synnerligen framgångsrikt med andraplats i Lag-SM för damer som den 

lagmässiga höjdpunkten. Under SM-veckan på Barsebäck spelade damlaget mycket bra golf, men fick 

ge sig med två slags marginal till Hills GK som vann. 2017 är ambitionen givetvis att återta SM-

guldet. Herrarna lyckades behålla sin plats i division 1 genom stabilt spel, men var aldrig riktigt nära 

att gå upp till Elitserien. 

Ringenäs GK avslutar året som trea på den svenska rankingen för juniorklubbar och därmed har vi 

uppnått även det målet.  

På individuell nivå så stod Julia Engström för den största framgången genom att som den yngsta 

spelaren i tävlingens 113-åriga historia vinna Ladies British Amateur Championships som är den mest 

prestigefyllda amatörtävlingen i världen. Genom segern fick Julia även inbjudningar till de tre 

återstående majortävlingarna under året på damernas proffstour, US Open, British Open samt Evian 

Championships. Vid Evian Championships blev hon bästa deltagande amatör i konkurrens med flera 

av de bästa amatörerna i världen. Utöver detta hade Julia flera internationella topplaceringar i stora 

internationella tävlingar och representerade Europa i Junior Ryder Cup. Julia avslutade året som etta 

på den svenska juniorrankingen upp till 21 år, etta på världsrankingen i sin ålder och bland topp-20 i 

världen bland samtliga amatörer oavsett ålderskategori.  

Lynn Carlsson spelade sitta andra år på Europatouren och lyckades genom bra spel på slutet av året 

försvara sina spelrättigheter på Europatouren inför 2017.  Emma Svensson fortsatte sitt framgångsrika 

spel på college och bidrog starkt till sin skolas avancemang på collegerankingen och utsågs till Årets 



Rookie i Southerland Conferences. Ingrid Lindblad har tagit steg framåt under året och lyckades 

nästan försvara sin seger i JMI-finalen genom att detta år bli tvåa på Haninge GK i Stockholm. 

Josephine Jansons största framgång under året var en seger i Borås Ladies Open på Nordea Tour. 

På herrsidan har Per Längfors stått för de största framgångarna med bland annat en seger i Fjällbacka 

Open på Nordea Tour. Per spelade även Europatour-kvalet där han gick vidare till andra steget, men 

tyvärr inte klarade sig hela vägen.   

Träningsverksamheten  

Vi har en fortsatt stabil träningsverksamhet med en klar ökning av antalet juniorer i träning, något som 

känns väldigt positivt. Såväl skolorna i närområdet som knatteverksamheten bidrar till ett kontinuerligt 

inflöde av juniorer. Att Ringenäs GK är en väletablerad junior- och elitklubb med gott rykte visar sig 

inte minst genom att flera spelare från andra klubbar hör av sig och gärna vill börja träna och spela 

med klubben. Vi hoppas och tror att de idrottsliga framgångarna ska fungera som inspiration för de 

yngre spelarna och fortsätta att underlätta rekrytering av såväl juniorer som familjer.  

För de flesta innebär träningen minst två tränarledda träningstillfällen varje vecka under säsong. Under 

vintern är vi en av de klubbar som håller igång träningen, så att det går att ha golf som en året runt-

sport. Under året erbjuds också möjligheten till övernattningsläger på olika nivåer för alla som deltar i 

träningsverksamheten, något som inte minst bidrar till att skapa gemenskap och lagkänsla.  

Vi är också väldigt stolta och glada över det stora engagemang som klubbens seniorer visar, inte minst 

genom att hjälpa till med den så kallade ”söndagsgolfen” då yngre juniorer kan göra sina första 

erfarenheter avspel på banan under tävlingsliknande former under vänlig ledning av våra äldre 

medlemmar. Detta är ett samarbete och samvaro över generationsgränser som vi tror är väldigt viktig 

för klubbkänslan och förståelsen för varandra.  

Övrigt  

För att kunna bedriva en så stor och framgångsrik junior/elit-verksamhet som Ringenäs GK gör är det 

väldigt viktigt att det finns ett engagemang och intresse från många parter. Vi är väldigt glada för det 

stöd som verksamheten får genom supporterklubben där många medlemmar väljer att stötta 

juniorverksamheten lite extra. Därutöver är det mycket goda samarbete som finns mellan klubben och 

Ringenäs Golf AB där bolaget på ett mycket positivt sätt stöttar verksamheten såväl ekonomiskt som 

på andra sätt synnerligen viktigt. Utan det samarbetet skulle inte den omfattande utvecklingen av 

verksamheten vara möjlig.  

För Elit- och Juniorkommittén  

Martin Engström 

 

Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s ålderserietävlingar. Under året har vi 

genomfört upptaktsmöte med deltagande av åldersklassernas lagkaptener bolaget samt tävlingsledare. 

Vi har också haft en tävlings o regelkurs med Tommy Gustavsson som utbildare. Det var 20 deltagare 

varav 6 st. som gjorde klubbdomar provet och blev godkända. Tävlingarna under säsongen har 

fungerat bra med engagerade tävlingsledare. Samarbetet med bolagets reception, som svarat för 

administrationen, har fungerat utmärkt. Ett stort tack. 

Deltagandet på våra klubbtävlingar har i stort sett varit på samma nivå som under tidigare år. 

2016: 1437 

2015: 1408 

2014: 1369 



2013: 1288 

2012: 1370 

2011: 1407 

2010: 1291  

Årets tävlingar har genererat ca. 264 tkr. i startavgifter varav ca.136 tkr. har gått till 

sponsoromkostnader/priser och ca.50 tkr. till bolagets tävlingsadministration. Överskottet till klubben 

är ca.78 tkr. 

Åldersseriespelet 

Ringenäs  har under 2016 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 5 omgångar har spelats på vår 

hemmabana. Tävlingsledare Bengt Pergler och Bo Göransson  Vi har haft representation i, 

D30,D50,D60,H40,H50,H60 2lag,H70.H75 2lag.Årets bästa resultat fick vi i D60 ochH70,som blev 

2:a i respektive serie. 

Hallands Gentlemän – Old Girls 

Ringenäs har även deltagit i Hallands Gentlemän och Old Girls spel. Varav en omgång spelats på 

Ringenäs. Glädjande är att representationen i Old Girls har ökat från Ringenäs. 

Klubbmästerskap 

Klubbmästerskapet spelades 13 och 14 augusti med två 18 hålsronder för alla klasser.. 

Resultat  

Damer seniorer: Emma Svensson 

Herrar seniorer: Daniel Palmqvist 

Damer 30:          ------------------- 

Damer 50:          ------------------- 

Damer 60           ------------------- 

Damer juniorer:  Emma Svensson 

Herrar 30:           Patrik Kannerling 

Herrar 40:           Thomas Lindström 

Herrar 50            Hans Rundblad 

Herrar 60:           Sven-Arne Johansson  

Herrar 70:           Jan Bergdahl 

Herrar 75:           Rolf Carlsson 

Herrar juniorer:   Nino Palmqvist 

Puttmästare damer: 

Lillemor Andersson                                                                                                                 

Puttmästare herrar: 

 Mikael Eriksson 

 Dessutom spelades ett handikapp-KM i en klass där segraren blev Joel Petersson. 

 



Matchspel 

Under året har det spelats en matchspelstävling där vinnaren blev Birgir Jonsson 

Ett stort tack till deltagare och funktionärer som medverkat i Ringenäs GK:s tävlingsverksamhet. Tack 

också till våra sponsorer och till Ringenäs Golf AB och dess personal för utmärkt samarbete under 

2016. 

För Tävlingskommittén 2016 

Jan Bengtson 

 

Damkommittén 

 De är nu som livet är mitt, jag har fått en stund………. 

En stund som man kan använda till en hel del, bl.an. till att spela golf tillsammans med ”damer”, om 

man är ”dam” vill säga. 

2016 års dam9-or började som så många gånger förut med modevisning den 20 april på Ringenäs GK. 

I restaurangen möttes många trevliga damer denna vårkväll. Alla dessa damer fick god mat och dryck 

från Ringenäs GKs restaurang. Därefter fick damerna titta på kläder och skor från Ringenäs Golfshop 

och Vi Två, som var stilriktiga för säsongen 2016. Lotteri, där priserna skänkts av generösa givare. 

1000 TACK! 

Dam9-orna 

Då den 11 maj satte vi igång säsong 2016 med den första dam9an, som var Scramble. Vid andra 

dam9-an spelade vi från Orange tee, följt av Eclectic, Fyrboll/bästboll, Signalgolf, som spelas första 

hål från gul tee, nästa hål röd tee och nästa orange tee. Och så börjar man från gul tee o.s.v. Norsk 

poängbogey var en spelform där man var tvungen att kasta bollen med handen en gång per hål. Sen 

blev det Slaggolf och Superscore Vi träffades varannan vecka och spelade golf, fikade och hade 

prisutdelning. Vi delade även ut pris till de som lyckades göra en birdie. 

 UT I DET BLÅ 7 september 

 Att få åka och spela på en annan bana är alltid trevligt. Så var det dags att åka på den hemliga resan 

eller som vi kallar det, ”Ut i det blå”. Denna gång tog oss bussen söderut. Vi hade en liten 

gissningstävlan om resmålet. Skogland, var en ledtråd. Vi kom till Woodlands Country Club där vi 

började med fika. Efter fikat var det golf och shutgun som gällde. Vi gav oss ut till rätt hål på 

Woodlands natursköna golfbana som erbjöd oss många härliga, fina och utmanande hål. Efter golfspel 

smakar det alltid bra med något att äta. Vi åt och drack och sen hade vi prisutdelning. Alla, som är 

med på resan och spelar tar med ett paket där värdet ska vara 100 kr. Alla är vinnare denna dag och får 

ett pris. Några extrapriser hade vi, till den som kom närmast hål på ett utvalt korthål och den som hade 

längsta drive på ett långt hål. Det var en fin stund där på Woodlands Country Club, att ta med i 

minnet. Alla stunder tar slut och så även besöket på Woodland Country Club. Bussen som även i år 

sponsrades av Bendt Bil AB tog oss till Woodlands Country Club och tillbaka till Ringenäs GK. 1000 

TACK Bendt Bil AB! På hemresan delade vi ut gåvor till alla damer, som vi fått av Apoteksgruppen. 

Den gåvan hade vi användning av när vi skulle duscha. Det var en härlig duschgel med doft av 

vårregn. 1000 TACK Apoteksgruppen! 

Sista gången för säsongen 20160914 

Så kom vi till den stund som var sista damtävlingen för 2016. Den gången spelade vi med Tre klubbor 

och en putter. Vi avslutade också denna stund med fiskgryta och dryck. Prisutdelning blev det till de 

som lyckats bäst på tävlingen för dagen. Pris fick de som varit flitigast, varit med alla gånger på 

damniorna under säsongen. Till den dam som vann matchspelet i form av Lucky vinner och den dam 

som vann Lucky loser delades det ut pris. Hälften av matchspelspengarna skänker vi till välgörande 



ändamål. Jaha, så var 2016 års dam9or och andra aktiviteter över. Dam9-or och andra aktiviteter som 

varit varierande, lättsamma och sociala. 

Vi som planerade och genomförde de ovan skrivna aktiviteter var damkommittén på Ringenäs GK 

bestående av 

Anne Petersson, Solveig Svedberg, Erna Götesson, Ethel Lejon, Lotta Rautenberg, Gunilla Björkman 

och vid tangentbordet Ingrid Löf Dahl 

För damkommittén 2016 

Ingrid Löf Dahl 

 

Seniorkommittén 

Under verksamhetsåret har kommittén bestått av ordf. Johnny Petersson, vice ordf. och 

tävlingsansvarig Boel Blücher, sekr. Solveig Svedberg, kassör Ingrid Eklund, fadderverksamhets- och 

OG-ansvarig Margareta Wiedesheim, trivsel- och HG-ansvarig Alvar Gustafsson och 

hemsidesansvarig Maj-Lis Petersson. Dessutom har vi 17 st. tävlingsledare som ställer upp i alla 

väder.  

Kommittén har haft 4 planeringsmöten + flera AU-möten. 

STORT TACK till alla tävlingsledare och kommittéledamöter. 

I vår verksamhet hälsar vi alla 55+, som är medlemmar i SGF, välkomna till våra aktiviteter. Det har 

varit 139 deltagare under året, därav 46% damer. 

Som vanligt började året med välbesökta regelträffar, först två teoripass för båda grupperna och sedan 

praktik ute på banan. 

Årets upptaktsmöte, där aktiviteterna presenterades, var välbesökt. Det har varit 99 tävlingar, M-

golfen 33 och TT-golfen 66. De flesta gånger singeltävling, men som tidigare var lag- och 

partävlingarna populära och anmälningslistorna fulltecknade. I mitten av maj spelade vi för första 

gången om Demles vandringspris, vilket man får behålla efter tre inteckningar. Vi spelade med tre 

klubbor i bagen och Lars Backner var i storform och tog hem den vackra glaspjäsen till nästa år. 

Vårsäsongens avslutning hade vi i slutet av juni i Hembygdsgården, Gullbrandstorp. Dagen började 

med 4-mannascramble och därefter fest med mingel, grillning, prisutdelning, allsång och lotterier. 

Som vanligt var det stor uppslutning och glatt humör. Årets MTT-mästare, där det gäller att ha bäst 

placering i två tävlingar, Måndagen 9 hål + Torsdagen 18 hål under samma vecka, blev Göran Nilsson. 

Det var stort deltagande och god stämning vid julavslutningen med jultallrik i början av december. 

Prisutdelning för hösten, lotterier, allsång och avtackning av Ingrid Eklund och Alvar Gustafsson, som 

båda arbetat i kommittén i flera år, stod på programmet.   

Antalet starter har varit ca 2300 och därav damer ung 42%. Intressant är att när det gäller M-golfen 

står damerna för ung 50% av de startande och TT-golfen ung 37%. 

Vårutflykten, med egna bilar, gick i år till Falkenbergs gk och årets bussresa gick till Glasrikets gk, 

Växjö. Båda utflykterna med många deltagare. 

Samarbetet med receptionen har fungerat mycket bra. I början av året flyttades Seniorernas egen sida 

till Ringenäs gk hemsida och det som presenterades där gick via receptionen och det har fungerat bra. 

Fadderverksamheten på söndagseftermiddagarna, med nytt upplägg för året, har fungerat ganska väl. 

Det kommer att bli några förändringar till nästa säsong.  

Många damer från Ringenäs gk har deltagit i Old Girls tävlingar. På tisdagar, tre gånger på våren och 

tre gånger på hösten, går tävlingarna på olika banor. Ringenäs gk kom på femte plats (av tretton) i år.  



Vid HGs tävlingar, som spelas fem gånger på våren och fem gånger på hösten på olika banor,  har 

deltagandet inte varit så stort. Ringenäs gk kom på åttonde plats (av nitton). 

Årets förändring vad gäller vinterspelet, Röd slinga med sommargreener, har gjort att fler spelar 

vintergolf, både M- och TT, och det är positivt.  

För Seniorkommittén 

Johnny Petersson 

 

Utvecklingskommittén 

I utvecklingskommittén (UK) ingår även Etik-, regel- och handicapkommittén och Bankommittén.  

Den senare har under verksamhetsåret återuppstått på ett mycket positivt sätt, då klubben och 

föreningen gemensamt bildat en kommitteegrupp som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas 

intressen avseende banan och dess omgivningars utveckling. Kommitteen fick omedelbart göra skäl 

för sitt namn, då bolaget nu genomför många av de förändringar som Magnus Sunesson i början av 

hösten förslog. 

Etik-, regel- och handicapkommittén har som föregående år företrätts av Tommy Gustavsson. 

UKs viktigaste uppdrag är att se till att klubbens ledare och aktiva medlemmar, i de olika 

kommittéerna, får den externa utbildning som behövs. Detta sker vanligtvis via HGDFs och SISUs 

utbildningsprogram. Under året har olika utbildningar ägt rum och UK har erbjudit klubbens aktiva att 

delta på dessa. 

I slutet av oktober arrangerades den årliga ERFA-träffen på Hotell Tylösand. Ett flertal medlemmar 

från klubbens olika kommittéer deltog. ERFA-träffen är en viktig sammankomst där erfarenhetsutbyte 

mellan klubbarnas företrädare sker och där återkoppling till HGDF kan genomföras på ett effektivt 

sätt. För att kunna vara med och påverka HGDFs planering inför det kommande året är det därför 

viktigt, med många deltagare från Ringenäs, vilket också var fallet i år, där vi var representerade i 

samtliga ERFA-grupper under konferensdagen. 

Vi hoppas vi på ett nytt spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom klubben. Är du 

intresserad av att hjälpa till i UK eller har frågor angående utbildningar så hör av dig till undertecknad. 

För Utvecklingskommittén 

Peter Ljungkvist 

 

Regel - och Hcp kommittén 

Kommittén har under året bestått av två personer, Lars Backner och undertecknad men kommer till 

nästa år att utvidgas med fler medlemmar. 

Allmänna utbildningsinsatser har erbjudits medlemmarna i olika former. I övrigt har kommittén varit 

tillgänglig för klubbens medlemmar och receptionen för att svara på frågor som rör kommitténs 

arbetsområde. Tävlingsledare Jan Bengtsson och undertecknad har under året deltagit i SGF.s 

utbildningar TLR 2 och TLR 2,5 (Tävlingsledning o Regler). Detta har medfört att drygt ett 20-tal 

tävlingsledare har kunnat utbildas vilket varit mycket lärorikt och uppskattat. 

Utbildningen kommer att fortsätta under 2017 med fördjupning och praktiska övningar. 

Sex klubbdomare har utbildats och examinerats och är tänkta att vara verksamma vid klubbens 

tävlingar. 

Den årliga hcp-revisionen har genomförts för klubben alla medlemmar. Därtill har inkommit ett antal 

ansökningar om enskilda förändringar av hcp p.g.a. olika omständigheter som sjukdom m.m. 



Klubbens lokala regler bör och har utformats i samarbete med och godkänts av HGDF för att de skall 

vara enhetliga för Halland och lätta att tolka. 

Som distriktsdomare får man uppdrag av HGDF att verka som domare i ett antal tävlingar under året. 

Uppdraget består i att förbereda banan tillsammans med berörda klubb inför tävlingen. Närvara under 

tävlingsdagarna, bistå tävlingsledningen i regelfrågor och sedan skriva en domarrapport. 

Tommy Gustavsson 

 

Bankommittén 

Kommittén är nybildad för året och består av tre representanter vardera från bolaget och klubben. 

Kommittén har träffats fyra gånger under året. 

Arbetet har givit en bra möjlighet till information och diskussion kring gemensamma angelägenheter. 

Klubbens representanter har också fått möjligheter att följa Magnus Sunessons förändringsarbete av 

banan vilket har varit positivt och kommer att medföra ett lyft för hela verksamheten. Kommittén har 

också varit inblandad i utformningen av ordningsföreskrifter och lokala regler. 

Tommy Gustavsson 

 



 

Resultaträkning 2016 2016-01-01-2016-12-31
Intäkter

Medlemsavgifter 512 345

Sponsorer 26 531

Startavgifter 92 895

Statliga och kommunala bidrag 77 978

Träning 186 517

Övriga ersättningar och intäkter 48 800

Summa intäkter 945 066

Kostnader

Medlemsavgifter SGF/HGF 314 371

Anmälning- och startavgifter, seriespelsavg. 170 726

Resekostnader 134 592

Matkostnader 9 977

Övriga kostnader junior/elit 102 705

Läger 51 951

Träningskostnader 17 600

Administration 12 900

Utbildning och kurskostnader 43 586

Trycksaker, distribution 4 615

Övriga kostnader 39 313

Summa kostnader 902 336

Årets resultat 42 730

Balansräkning 2015
Tillgångar

Bankkonto 525 811

Bankkonto junior 64 395

Summa tillgångar 590 206

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder 75 000

Eget kapital 472 476

Årets resultat 42 730

Summa skulder och eget kapital 590 206

Jan-Olof Svensson Claes Carlstedt Jan Bengtsson Peter Ljungkvist

Martin Engström Bo Eliasson Gunilla Björkman



 

Denna var inte klar till pressläggningen men finns tillgänglig på årsmötet. 
 

 

Intäkter JK Totalt

Medlemsavgifter 692 000

Klubbtävlingar 70 000

Träningsavgifter 0

Sponsorer o bidrag 20 000 20 000

Aktivitetsstöd 60 000 60 000

Övrigt 50 000 50 000

Summa intäkter 130 000 892 000

Kostnader

Tävlingskostnader 240 000 240 000

Åldersserie 50 000

Seriespel, dam o herr 70 000 70 000

Träningskostnader 20 000 20 000

Läger 40 000 40 000

Kost mm 60 000

SGF 315 000

Senior, dam 15 000

Utbildning 35 000

Övrigt 25 000 45 000

Summa kostnader 395 000 890 000

Resultat -265 000 2 000

Medlemsavgifter 2016 2017

Senior 388 kr 388 kr

Junior 253 kr 253 kr

Styrelsen Valberedningens förslag: Suppleanter Valberedningens förslag

Ordförande

Jan-Olof Svensson Omval  1 år Gunilla Björkman Nyval 1 år

Ledamöter Johnny Petersson Omval 1 år

Claes Carlstedt Omval 2 år Revisorer

Bo Eliasson Vald till 2018 Ulf Carlsson Omval 1 år

Martin Engström Vald till 2018 Maths Blomkvist Omval 1 år

Peter Ljungkvist Omval 2 år Rev suppl Jan Millén Omval 1 år

Jan Bengtsson Vald till 2018 För valberedningen

Sofie Widahl Nyval 2 år KJ Bonnevier, Tobias Hemborg, Anna Pettersson


