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KALLELSE

Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården  
Söndrums Kyrka, onsdagen den 11 februari 2015, klockan 19.00.

Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM, Årets Junior och Årets Raket.

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 2014 har varit Leif Haraldson.
14 Val av tre ledamöter för en period av två år.
 Ledamöter under verksamhetsåret 2014 har varit Karl-Johan Bonnevier, Martin Engström,  
 Bo Eliasson, Tobias Ekeroth, Gunilla Björkman och Jan Bengtsson. 
15  Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
 Suppleanter under verksamhetsåret 2014 har varit Lars Backner och 
 Ingrid Löf-Dahl.
16 Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. 
 Ordinarie revisorer under verksamhetsåret 2014 har varit Ulf Carlsson och Maths 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 2014 har varit Arne Johansson (ordf), Thomas Andersson    
 och Marianne Andersson.
18 Val av klubbens ombud till HGDF.
19 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - Godkännande av förslag till ”Ledarguide” för klubben.
20 Ringenäs Golf AB informerar.
21 Övriga frågor (information och diskussion).
22 Avtackning och mötets avslutande.
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen för Ringenäs Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år 2014. Styrelsen har under 
verksamhetsåret 2014 haft 10 stycken protokollförda möten varav ett varit konstituerande. Styrelsen kan konstatera 
att säsongen 2014 varit den mest framgångsrika i klubbens historia både sett till klubb- och idrottsverksamhet även 
om det satt sina spår i det ekonomiska utfallet.  Under de protokollförda mötena har diskuterats allt från enklaste 
göromål till hur klubbens verksamhet kan utvecklas för att bäst tillgodose medlemmarnas varierande önskemål. På 
dagordningen har också funnits omförhandlingen av spelrättsavtalet med golfbanans driftbolag Ringenäs Golf AB 
(RGAB). Samarbetet mellan klubb och bolag har varit fortsatt gott under 2014 och det nya spelrättsavtalet kunde 
undertecknas i november gällande för de närmaste fem åren.

Medlemsläget i klubben har varit i stort sett stabilt under 2014 totalt sett med 2139 medlemmar i klubben dock 
med en ökning av antalet seniorer till 1920 och minskning av antalet juniorer till 219. Även om den negativa 
medlemsutvecklingen i Golf-Sverige som helhet har stabiliserats så kommer fullt fokus behövas även framgent för att 
behålla nuvarande medlemmar i Ringenäs och rekrytera nya. Ett arbete, och en dialog, som hela tiden pågår mellan 
klubb och bolag. 

Styrelsen kan med stor tillfredställelse konstatera att bredden och toppen i Klubbens idrottsliga verksamhet har 
fortsatt nå nya höjder. Såväl Junior/Elit, Dam och Seniorkommittéerna har bedrivit en mycket omfattande och 
växande verksamhet under 2014. Ringenäs GK har aldrig tidigare nått en så hög Sverige rankning och många har 
bidragit till positionen vilket är extra trevligt och bådar gott även för framtiden. Juniorkommittéens fleråriga satsning 
att öka klubbens tävlingsdeltagande på Hallandstouren var så framgångsrikt att Ringenäs blev den klubb som 
representerades mest av alla Hallandsklubbar på brednivån. 

Att klubben haft ett flertal representanter även denna säsong som blivit uttagna till landslagsuppdrag och spelare 
som vunnit både på Skandia Cup och på olika nivåer i Skandia Tour systemet visar att också toppen håller absolut 
högsta kvalitet med en extra krydda att klubben också haft sin första representant på damernas Europa Tour 
under tävlingsåret. Samarbetet med vår granne Halmstad Golfarena har också adderat ytterligare kvalificerade 
träningsmöjligheter för både topp och bredd på klubben och den träningsiver som anläggningen bidragit med lär 
manifestera sig i nya framgångar i framtiden. Grattis till alla som kryddat den gångna säsongen med framgångar 
både på vår egen bana och representerat Ringenäs GK vid externa evenemang.  Ett stort tack till alla ledare som 
bidragit med att göra detta möjligt.

Baksidan av alla tävlingsframgångar och klubbens deltagande på allt högre nivåer i toursystemen har dock inneburit 
att Junior och Elitverksamheten ekonomiskt inte klarat av att leva inom de budgetramar som drogs upp i början på 
säsongen och för att stödja den idrottsliga verksamheten har klubbstyrelsen under säsongen ställt ytterligare resurser 
till förfogande. Detta medför att klubben för den gångna säsongen redovisar ett underskott i klubbverksamheten på 
runt 54000 kronor, vilket mer än väl täcks av de reserver som finns i klubbens ekonomi och visar värdet av att ha lite 
resurser ansamlade i ladorna för framtida satsningar. 

Blickar vi framåt är det dock ohållbart att köra klubbens verksamhet med löpande underskott och styrelsens ambition 
är som historiskt att klara verksamheten inom satta budgetramar och utan att löpande återkomma till medlemmarna 
med avgiftshöjningar. I detta sammanhang är det extra glädjande att vi inför kommande säsong 2015 fått på plats 
ett spelrättsavtal som ger möjlighet att utöka ambitionen inom Junior- och Elitverksamheten utan att riskera samma 
ekonomiska utveckling. Det nya spelrättsavtalet har förlängts till ett 5 årsavtal (säsongerna 2015-2019) med en 
enklare och tydligare struktur än föregångaren. Ur medlemmarnas perspektiv kommer den årliga uppräkningstakten 
i avgiften att justeras ner till 2,9% samt tidigare uppdelning i olika juniorkategorier efter ålder förenklas. Då bolaget 
föreskickat att betydande resurser framöver kommer att investeras i att höja kvalitén på golfbanan bidrar på detta 
sätt medlemmarna till att skapa fortsatt ekonomisk stabilitet till bolaget att förverkliga detta, även om takten i 
avgiftsuppräkningen minskats. Gamla uppskattade medlemsförmåner som fria bollar på rangen, Hallandsgreenfee 
och gratis träningstider finns kvar också i nya avtalet. Relationen mellan klubb och bolag förenklas också radikalt i 
nya spelrättsavtalet då tidigare kostnader som klubben åsamkats för extern tävlingsverksamhet relaterat till HGDF 
och SGF på Ringenäs samt kostnader för gästande junior enligt HGDF avtal nu helt försvinner. 
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Dessa kostnadsbesparingar planeras nu istället att återinvesteras i Junior och Elitverksamheten i klubben tillsammans 
med en avsiktsförklaring genom vilken bolaget blir en mycket tydligare direkt sponsor och garant av denna 
verksamhet inför den stora satsning som planeras 2015. 

Klubbens största ekonomiska resursskapare under säsongen är tävlingsverksamheten i klubbens regi och styrelsen 
kan med glädje konstatera att även säsongen 2014 hade ett utmärkt program, stort deltagande, utmärkta resultat 
och, tack vare givmilda sponsorer, attraktiva prisbord. Höjdpunkten var även denna säsong Ringenäs-veckan med 
högt deltagande. Inför kommande säsong hoppas styrelsen att erbjudandet kan göras ännu attraktivare för de 
klubbmedlemar som söker tävlingsmomentet. Tävlingsverksamhet är ju dock långt ifrån begränsad till detta och 
som tidigare bedriver damkommittén en mycket uppskattad och välbesökt tävlingsverksamhet på onsdagar och 
seniorkommittén har fortsatt att attrahera nya deltagare till sina måndags-, tisdags- och torsdagsarrangemang. 

Vad gäller den ekonomiska sidan av verksamheten kan styrelsen med glädje konstatera att klubbens ekonomi är 
god trots underskottet 2014, men med de nya resurser som skapats är ambitionen med den föreslagna budgeten 
för 2015 åter en verksamhet i ekonomisk balans trots den högre ambitionsnivån. Verksamhetsåret 2014 presenteras 
mer utförligt i kommittéernas bilagor till styrelsens verksamhetsberättelse och styrelsen kan med glädje konstatera 
att klubben lagt ytterligare en mycket aktiv och framgångsrik golfsäsong till handlingarna. Med detta vill styrelsen 
framföra ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit, i stort och smått, till klubbens verksamhet under den 
gångna säsongen. Vi ser nu fram emot ytterligare en framgångsrik golfsäsong 2015.

Halmstad 2014-12-30
Styrelsen i Ringenäs GK

Elit- och Juniorkommittén

Inför 2014 satte vi upp ambitiösa mål för verksamheten där syftet var att fullt ut etablera Ringenäs GK som en av 
Sveriges ledande junior- och elitklubbar. 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 att 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. 
 
Ett av de viktigaste målen för att stärka bredden i verksamheten var att återta platsen som den hallandsklubb som 
hade flest starter på de olika tävlingsnivåer som finns för juniorer under året. Utöver detta så var prioriterade mål att 
gå upp i Elitserien med damlaget samt att ta en plats bland de tio högst rankade juniorklubbarna i Sverige. 

Tävlingsverksamheten
När det gäller bredden i verksamheten så lyckades vi nå breddmålet att bli största hallandsklubb när det gäller antalet 
tävlingsstarter i de olika tävlingsserierna, där Skandia Tour är den viktigaste. Antalet starter ökade med ca 25% 
jämfört med föregående år, en otroligt rolig utveckling som visar att Ringenäs GK på ett framgångsrikt sätt driver en 
bred juniorverksamhet. Detta borgar också för en fortsatt god medlemsrekrytering och aktivitet bland yngre spelare. 
När året avslutades visade det sig också att vi utöver att ha flest starter också hade ökat vår andel av pallplatser för 
bästa sammanlagda resultat under året, så att mer än 1/5 av pristagarna i Halland kommer från Ringenäs GK.
Vi prioriterar som tidigare nämnt lagkänsla och gemenskap högt i verksamheten och det är därför roligt att 
damlaget, efter att med god marginal ha vunnit division ett, gått upp i Elitserien. 2015 kommer man att spela Lag-
SM på Barsebäck i konkurrens med de bästa klubbarna i landet. Tjejerna stöttade varandra på ett fantastiskt sätt 
under hela veckan och det var med ett rent juniorlag som vi lyckades ta segern. I laget spelade Frida Svensson, Fanny 
Johansson, Emma Svensson och Julia Engström. 

Under Helsingborg Open på Ladies European Tour representerades Ringenäs GK genom deltagande av Josephine 
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Janson, Emma Svensson och Julia Engström. Att klubben hade tre spelare på en Europatour-tävling, som alla 
tillbringat i princip hela sin golfuppväxt i klubbens verksamhet, uppmärksammades mycket och är ett tydligt tecken 
på klubbens förmåga att utveckla spelare på alla tävlingsnivåer. Under året har Josephine Janson genomfört sin 
första hela säsong som professionell spelare på Europatouren, så även på den högsta nivån har vi haft kontinuerlig 
representation av klubben.

Två spelare har under året representerat Sverige i landslagssammanhang, Emma Svensson och Julia Engström. Båda 
har gjort det på ett framgångsrikt sätt, bl a med Emma som medlem i laget som vann VM-silver och EM-brons och 
Julia som individuell segrare i Finnish International Junior Championships. Emmas avslutande rond på 67 slag (-5) vid 
junior-VM förde även upp henne på en individuell tredjeplats i tävlingen. 

I Skandia Cup, motsvarigheten till junior-SM, som spelas i fyra åldersklasser, 0-13, 14, 15 och 16 år representerades 
Ringenäs GK i år av tre spelare i finalen på Stenungsund. Alla tre var spelare som även förra året deltog i finalen, 
Oskar Petersson, Erik Bringman och Julia Engström. Julia försvarade, efter att ha inlett tävlingen med ett nytt 
banrekord på 66 slag (-6), sin titel från ifjol, medan Erik och Oskar hamnade utanför prispallen. Att ha tre spelare i 
riksfinalen kanske inte låter så mycket, men det är tre kvalsteg för att kvala in dit och det är bara de bästa i landet i 
varje åldersklass som kommer med. Det är mycket få klubbar som har fler än en spelare med och de flesta är väldigt 
glada för att få med en spelare till finalen.   

Ytterligare några insatser värda att nämna särskilt är att Emma Svensson tog silver i JSM Match samt att Julia 
Engström vann en av de andra tävlingarna på Skandia Tour Elit, den högsta juniortävlingsnivån i Sverige. 

I skrivande stund (nov -14) är vi rankade som Sveriges åttonde bästa juniorklubb och vid årsskiftet 14/15 räknar vi 
med att ha tagit oss upp bland de fem bästa klubbarna. 

Träningsverksamheten
Vi har en stabil träningsverksamhet med över 100 juniorer i träning. Såväl skolorna i närområdet som 
knatteverksamheten bidrar till ett kontinuerligt inflöde av juniorer. I takt med att Ringenäs GK nått större framgångar 
på elitnivå så har även lite äldre juniorer och yngre seniorer på elitnivå från andra klubbar hört av sig och vill delta 
i vår verksamhet, något som givetvis är roligt och som inte minst inspirerar de yngre juniorerna när de får fler 
förebilder på klubben.

För de flesta innebär träningen minst två tränarledda träningstillfällen varje vecka under säsong. Under vintern körs 
träning i både studion och i idrottshallen på Halmstad Högskola för att ge möjlighet att spela och träna golf även när 
vädrets makter är lite tjurigare. 

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 av spel 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, men inte minst 
viktigt är det 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. Utan det samarbetet skulle inte utvecklingen av 
verksamheten vara möjlig.

För Elit- och Juniorkommittén
Martin Engström
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Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s ålderserietävlingar Ansvariga för dessa har 
Jan Bengtson och Thomas Andersson varit. Under året har vi genomfört upptaktsmöte med deltagande av 
åldersklassernas lagkaptener, bolaget samt tävlingsledare. 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.
2014: 1369
2013: 1288
2012: 1370
2011: 1407
2010: 1291 
Årets tävlingar har genererat ca 220 tkr. i startavgifter varav ca 101 tkr. har gått till sponsoromkostnader och ca 
46 tkr. till bolagets tävlingsadministration. Överskottet till klubben är ca 72 tkr.
Åldersseriespelet
Ringenäs  har under 2014 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 5 omgångar har spelats på vår hemmabana. 
Tävlingsledare Thomas Andersson och Bengt Pergler.  Vi har haft representation i samtliga klasser. D35,D50,D60, 
H35, H45, H55, H65 lag1.H65 lag2 och H75.Som vanligt vann H65 lag 2 Div.2 igen.H65 lag 1 blev 2:a i 
div1,H75 och D60 klarade 3:e platserna i sina serier. I övrigt har deltagande lag gjort bra ifrån sig och spelar kvar 
i respektive serier.
Hallands Gentlemän – Old Girls
Ringenäs har även deltagit i Hallands Gentlemän och Old Girls spel, varav två omgångar spelats på Ringenäs. 
Old Girls på våren och Hallands Gentlemän på hösten.
Klubbmästerskap
Klubbmästerskapet spelades 9 och 10 augusti med två 18 hålsronder för alla klasser.

Resultat 
Damer seniorer: Emma Svensson
Herrar seniorer: Daniel Palmqvist
Damer 35:  Charlotte Mårtensson
Damer 50:  Elisabeth Sanden-Jigbäck
Damer juniorer: Emma Svensson
Herrar 35:  Peter Franzen
Herrar 45:  Mats Andersson
Herrar 55:  Thomas Öhman
Herrar 65:  Jan Bengtson
Herrar 75:  Lars Backner
Herrar juniorer:  Daniel Palmqvist
Puttmästare damer: Solveig Svedberg
Puttmästare herrar:  Christer Johansson
Dessutom spelades ett handikapp-KM i en klass där segraren blev Daniel Palmqvist.

Matchspel
Under året har det spelats en matchspelstävling där vinnaren blev Lars Backner

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 2014

För Tävlingskommittén 2014
Jan Bengtson
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Verksamhetsberättelser 2014
Damkommittén

Om våren, om våren då är det allra bäst…….
Många säger att man inte ska titta bakåt, utan blicka framåt. I bilar är backspegeln liten men viktig, framrutan 
stor vilket kanske betyder, att det är viktigare att ha blicken framåt. 
När det gäller verksamhetsberättelser är det i backspegeln man ska ha blicken. Gällande 2014 års golfsäsong 
ser vi mycket sol, värme och härliga minnen  i backspegeln.  
Om våren, om våren  ……sätter vi igång golfsäsongen med modevisning. Vi damer träffades på Ringenäs GK.  
I restaurangen åt vi god mat och drack något gott. Vi såg på snygga och funktionsdugliga kläder som lokala 
mannekänger visade upp från Ringenäs golfshop, Judith by Magnusson och snygga och funktionsdugliga 
skor från Vi Två. Ett annat inslag under modevisningen var ett lotteri, där priserna var skänkta av generösa 
företagare.
Under lättsamma, sociala och varierande spelformer startade vi dam 9orna med, Scramble. Den gången var vi 
ca 65 damer som fick fika i den nya konferenslokalen på övervåningen, efter spelet. Då kunde vi lätt utrycka 
det så här ”FINNS DET HJÄRTERUM SÅ FINNS DET STJÄRTERUM”. Nästa dam9a var det Superscore,  sen 
fortsatte vi dam9orna med, Tre klubbor, Greensome, Flaggtävling, Fyrboll/bästboll och Signalgolf . Efter varje 
spelad dam9a fikade vi och hade prisutdelning. Tänk så många gånger vi kunde sitta ute säsongen 2014. 
Och så var det resan, UT I DET BLÅ.  Vilken morgon det var den 3 september när vi åkte på vår resa.  Solsken, 
vindstilla, lugnt och tyst. Tyst var det till vi, damer möttes på parkeringen vid Ringenäs GK. Solsken och 
vindstilla var det när vi gick in i bussen, som sponsrades av Bendt Bil AB. Tusen TACK Bendt Bil AB. Så var vi på 
väg och fick ta del av en liten bit av vårt vackra land. Vart vi skulle visste bara vi i damkommittén. Vi hade en 
tävling på bussen som vi kallade Vart är vi på väg? Alla damer fick vara med och gissa, vart vi skulle åka. Det var 
nio påståenden som handlade om vägen dit och resmålet. Denna vackra morgon med solsken och den stillhet 
(förutom alla ljuvliga damröster som hördes i bussen) som kan råda en vacker sensommarmorgon bar det av 
till Skyrups GK. Väl där fick vi ett kungligt mottagande. Vi njöt av kaffe och fralla innan vi packade ner var sin 
gottepåse i våra bagar, sponsrad av ICA MAXI. Tusen TACK ICA MAXI. Det var shotgunstart så vi gav oss ut till 
det hål vi skulle börja på. Banan var berikad med rätt många svårigheter men va gjorde väl de när solen lyste 
med all sin glans och vi fick en stor portion friskvård. Efter en härlig golfrunda smakar det bra med god mat 
och dryck som vi njöt av under bar himmel. Priser hade vi till den  som kom närmast hål, och längsta drive i tre 
klasser. Skyrups GK sponsrade med dessa priser.  Dessutom fick alla glada golfdamer var sitt pris, som alla vi 
damer, som var med, hade bidragit med. Tusen TACK alla fantastiska damer och Tusen TACK Skyrups GK för en 
mycket bra dag.
Så var det dags för sista dam9an, vilket alltid känns en aning vemodigt. Sista dam9an spelade vi med Tre 
klubbor. Det innebar att vi denna gång spelade i lag om tre. Vi gjorde upp i laget vilka klubbor vi skulle 
använda. Sen kom man överens om vilken klubba var och en skulle ha. Så slog man vart tredje slag, till man 
hålat ut och så fortsatte den som stod på tur att slå ut på nästa hål. Hela tiden vart tredje slag vilket var 
lättsamt, såväl fysiskt som psykiskt. Efter spelet åt vi Ringenäs restaurangs mycket goda fiskgryta. 
Sista dam9an delar vi också ut priser till de som vann dagens tävling, de som lyckades i matchspelet under 
golfsäsongen, Lucky Winner och Lucky Loser. Hälften av matchspelspengarna skänktes i år till Hjärt & 
Lungfonden. Flitlisorna som deltagit alla dam9or 2014 fick också pris. 
Jaha, så har vi tittat i backspegeln på golfsäsongen 2014 med mycket värme och lite vemod. Vemod för att 
det gick så fort. Men nu så kan vi blicka framåt, i den rutan som är mycket större och se fram mot våren och 
golfsäsongen 2015. På allt det som förhoppningsvis blir, bara så himla härligt. 
Vi som planerade och genomförde de ovan skrivna dam-aktiviteterna på Ringenäs GK var damkommittén, 
bestående av Anna-Stina Söder, Anne Pettersson, Ewa Danielsson, Gunilla Björkman, Pernilla Larsson, Solveig 
Svedberg och undertecknad Ingrid Löf Dahl
Någon lär ha sagt  ”En golfrunda kan vara början på livslång vänskap”.

För damkommittén 2014
Ingrid Löf Dahl 



Verksamhetsberättelser 2014
Seniorkommitten 2014

Under verksamhetsåret har kommittén haft 5 möten.
Kommittén har bestått av följande medlemmar:
Lars Backner, Johnny Petersson, Arne Johansson, Ole Hoggen, Ingrid Eklund, Gudrun Jönne, Alvar Gustafsson 
och Margareta Wiedesheim.
Kommitténs arbete har i alla situationer präglats av stor öppenhet och mycket gott samarbete.
I vår verksamhet hälsar vi alla 55+ som är medlemmar i SGF välkomna till våra tävlingar.
Den nya 9-håls tävlingen som infördes förra året, och som blev mycket populär, har fortsatt även under detta 
året. Den är fortfarande mycket populär och vi kommer att fortsätta även kommande år.
Även i TT-(tis-tors)golfen har antalet startande ökat. Nya ”55+are” tillkommer varje säsong vilket vi tycker är 
mycket trevligt. 
Det totala antalet spelade ronder, både 9-och 18-hålsronder har varit  c:a 2000. 
Samarbetet med Bolaget vad avser våra Söndagsvandringar har varit bra. Både vi, föräldrar och övriga 
intressenter har varit nöjda. Uppföljning av denna verksamheten sker kontinuerligt. Till nästa år kommer en del 
förändringar att ske vilket Thomas och Peter med berörda i kommittén kommer att diskutera.
Utöver de ovan nämnda aktiviteterna finns Seniorer med både som starter, ranger och vi hjälper till med olika 
punktinsatser på banan när sådant önskemål uppkommer.  
Inom seniorverksamheten har vi många aktiviteter utöver våra vanliga tävlingar, t ex HLR-kurser(2), praktiska 
golfkurser(teknik/taktik), regelkurser, laxatävlingar, resor m m.
Den populäraste tävlingen är utan tvekan vår Scrambletävling i juni då vi på f m spelar scrambletävling och på 
kvällen träffas med mingel, grillning, prisutdelning, allsång, underhållning m m. 
Årets Höstresa gick till Wittsjö med fullastad buss. 54 spelare anmälde sig varför bussen var tvungen att ta med 
släp för att få med allas utrustningar. Alla tyckte det var en mycket trevlig och fin resa med många priser och 
dessutom billig.

Vi försöker få så många som möjligt att deltaga i HG, Hallands Gentlemän, då vi spelar på andra banor i 
Halland under Maj och September. Årets värd för dessa tävlingar har varit Ringenäs och ansvariga har varit Ole 
Hoggen och Arne Johansson. De har genomfört detta med stor uppskattning från alla deltagande klubbar. Tack  
Ole och Arne, stort  PR för vår klubb. 
Motsvarigheten på damsidan heter OG, Old Girls,  som genomför sina tävlingar på motsvarande sätt, ansvarig 
för OG i klubben är Margareta Wiedesheim.
Slutligen vill jag påpeka att vi Seniorer har en egen hemsida med länkar till andra intressanta sidor.
Arne Johansson har mailadresser till de flesta seniorer så vi snabbt kan komma ut med ev. ändringar i 
aktivitetslistan eller när det hastigt kommer ändringar på banan.
På ringenas-ttgolf.se kan man gå in och se vad som erbjuds.

För Seniorkommittén     
Lars Backner, Ordf
 
 

Utvecklingskommittén

I utvecklingskommittén (UK) ingår även Ban- och Etik-, Regel och handicapkommittén vilka Jerker Seising 
respektive Tommy Gustavsson ansvarar för.

Ett av UK:s 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 HGDF:s och SISU:s utbildningsprogram. 

Under året har olika utbildningar ägt rum och UK har erbjudit klubbens aktiva att delta på dessa.



Verksamhetsberättelser 2014
Den 8:e november arrangerades den årliga ERFA-träffen. I år hölls denna i Halmstad och åtta personer från 
klubbens olika kommittéer deltog. ERFA-träffen är en viktig sammankomst där planering inför nästkommande 
år sker. För att kunna vara med och påverka HGDF:s planering är det därför viktigt att många deltagare från 
Ringenäs är med vid dessa tillfällen. Dagen var lyckad och nya idéer togs med tillbaka till klubbens verksamhet. 
Nytt för 2014 var att Halland anordnade golfgala där priser delades ut till framstående juniorer och seniorer.

Tyvärr var årets deltagande på olika utbildningar lägre då flera utbildningar ströks i Halland på grund av få 
anmälda. Detta hoppas UK ska vända till 2015

UK har tillsammans med Juniorkommittén och SISU tagit fram en ledarguide. Halmstad kommunen ställde för 
två år sedan krav på att alla idrottsföreningar i kommunen ska ha en ledarguide för barn/ungdomsverksamhet 
från och med 2015. Detta dokument skall fungera som en ersättning för de dokument som kommunen 
tidigare krävt för att klubben ska vara bidragsberättigad.

Med de erfarenheter som UK fått med sig från årets aktiviteter/utbildningar hoppas utvecklingskommittén på 
ett nytt spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom klubben. 

Är du intresserad av att hjälpa till i utvecklingskommittén eller har frågor angående utbildningar hör av dig till 
någon i styrelsen.

För UK
Tobias Ekeroth

Etik - Regel – och Handikappkommittén

Kommittén har genomfört den årliga revisionen av medlemmarnas hcp.
 För andra året har Golfens IT - system  (GIT)  gjort beräkningar av alla golfspelares hpc som har minst 4 hcp 
– påverkande ronder under föregående år. Detta för att man skall ha så rättvisande hcp som möjligt. Om 
spelarens registrerade ronder väsentligt avviker från hcp föreslås höjning eller sänkning av hcp med 1–2 slag . 
Kommitténs uppgift är sedan att gå igenom alla förslag och göra en rimlighetsbedömning. Men om man har 
avstått att registrera ronder inom buffertzonen har detta kunnat medföra att man blivit rekommenderad en 
höjning eller sänkning som har känts felaktig. Detta har kunnat rättas till efter samtal med berörd person.
Flera medlemmar har också under året begärt och fått sina handikapp reviderade utifrån olika anledningar. 
Våra duktiga juniorer som spelat utomlands har också fått sina hcp reglerade.
Utformningen av de lokala reglerna har samordnats med Hallands Golfförbund för att få liknande utformning i 
hela Halland.
Regelutbildning har genomförts med tt – golfen och ett antal ligor.
Våra distriktsdomare har haft ett flertal uppdrag i distriktet under 2014. Arbetet som domare innebär i 
genomsnitt 2 dagars förberedelser av bana och utformning av lokala regler. Till detta skall läggas 1 – 2 
tävlingsdagar vid varje uppdrag samt tid för domarträffar, ständiga regelstudier, utbildningar på klubbnivå samt 
att varje år delta i respektive domarprov.
Deltagande har också skett på HGDF:s  ERFA-möte tillika Golfgala. Kommittén har varit ständig jour för 
tävlingsverksamheten, när det gäller golfregler, hcp, lokala regler m.m.
Detta har naturligtvis även gällt för klubbens medlemmar.

För Etik- Regel- och Handikappkommittén
Tommy Gustavsson



Bankommittén 2014

Bankommittén har bestått av följande medlemmar.
Från klubben: Jerker Seijsing  , Karl-Johan Bonnevier och Erik Bromberg
Från bolaget: Uno Pettersson , Göran Tyrsing och Mikael Hjerp
Bankommittén har haft 4 möten under året. Deltagandet från kommittéledamöter har varit varierande.
Först kan man konstatera att säsongen 2014 har varit väldigt lång och banor med skiftande kvalité. Lång 
säsong är alltid trevligt för oss golfare, men ger också högre slitage och kostnader som man inte alltid har 
räknat med.
Våra möten har varit av olika karaktär, men hela tiden gått ut på att föra en dialog med bolaget om 
förbättringar och kvalité på banan. Två av mötena har vi gått runt på banan för att titta på mer fysiskt vad som 
behöver göras för att höja finishen. Anteckningarna från dessa vandringar har sen överlämnats till bolaget för 
åtgärdande. Vi har gjort prioriteringslistor på saker som vi ansett varit nödvändiga att åtgärda på banorna. 
Dessa listor har lämnats över till bolaget och Mikael för åtgärd. Vissa saker har fixats under säsongen och andra 
saker tas under vinteruppehållet eller nästa säsong beroende på karaktären på arbetet.
Vi har flera gånger diskuterat den varierande kvalitén på greenerna under året. Vi har varit väldigt tydliga 
med att kvalitén på greenerna måste höjas! Bolaget har tagit åt sig av kritiken och startat ett massivt arbete 
för att komma till rätta med problemet. Många analyser och tester har tagits och för att lösa problemet med 
greenerna i framtiden. Två redan åtgärdade saker är att 1.an och 2:ans green på blå slinga har byggts om för 
att underlätta skötsel och ge en mycket bättre spelyta.
Det har också påbörjats en utvärdering av bevattning på banan och då framförallt runt greenerna då detta 
är en anledning till stundtals blöta och sumpiga greener samt greenområden. Man har bytt ut spridare på 3 
greener för att testa vilken effekt detta kommer ge på kvalitén på greenerna.
Gällande bunkrar har bolaget tagit åt sig av kritiken som framförts under tidigare år och har under 
sensommaren byggt om ett antal fairwaybunkrar med ny sand och teknik vid själva byggandet som ska testas 
för att om möjligt kunna användas i alla bunkrar framöver. Hitintills har det varit positivt både spelmässigt och 
skötselmässigt. Vidare utvärdering kommer ske under 2015.
Hela tiden för en dialog med bolaget om hur våra banor sköts och vi upplever från bolagets sida att de är 
väldigt lyhörda och förstående när vi framför våra synpunkter. Vi i bankommittén ser fram emot förbättringarna 
som kommer att göras på banorna och en ny lång golfsäsong 2015.

För bankommittén
Jerker Seijsing
Ordförande 

Verksamhetsberättelser 2014



Bokslut 2014

Bokslut 2014 Ringenäs Golfklubb

Resultaträkning 2014 2014-01-01-2014-12-31
Intäkter
Medlemsavgifter 727 776
Sponsorer 20 420
Startavgifter 75 113
Statliga och kommunala bidrag 84 327
Träning och läger 199 890
Ränteintäkter 1 301
Summa intäkter 1 108 827

Kostnader
Medlemsavgifter SGF/HGF 380 179
Anmälning- och startavgifter, seriespelsavg. 149 436
Resekostnader 166 123
Matkostnader 25 239
Övriga kostnader junior/elit 13 376
Läger 31 872
Träningskostnader 259 756
Administration 27 216
Utbildning och kurskostnader 10 850
Möte och kommittékostnader 2 690
Trycksaker, distribution 23 030
Övriga kostnader 73 290
Summa kostnader 1 163 057
Årets resultat -54 230

Balansräkning 2014
Tillgångar
Bankkonto HB 119 531 402 517 330
Bankkonto junior 54 336
Summa tillgångar 571 666

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder 111 980
Eget kapital 513 916
Årets resultat -54 230
Summa skulder och eget kapital 571 666

Leif Haraldsson Karl-Johan Bonnevier Jan Bengtsson

Martin Engström Bo Eliasson Gunilla Björkman Tobias Ekeroth



RINGENÄS GK - FÖRSLAG TILL BUDGET 2015
  
INTÄKTER TOTALT  VARAV JK
Medlemsavgifter 710 
Träningsavgifter 180  180
Sponsorer o bidrag 260  140
 1150  320
KOSTNADER  
Tävlingar 310  240
HGDF, SGF m fl 385  5
Seriespel 105  105
Träning 240  240
Kommittéer  15 
Övriga kostnader 95  10
 1150  600
  
RESULTAT 0  -280

MEDLEMSAVGIFTER  2015 2016   

Senior 388:-     388:-
Junior 253:- 253:-
      

Budget 2015

Revisionsberättelse
Denna var inte klar till pressläggning men kommer att finnas tillgänglig på årsmötet. 

Valberedningen inför 2015

RINGENÄS GOLFKLUBB
Strandlida  305 91  HALMSTAD

Reception och tidsbokning 035-16 15 90

STYRELSEN:   Valberdningens förslag:
Ordförande: Leif Haraldson  Nyval av Jan-Olof Svensson 1 år
Ledamöter:
Karl-Johan Bonnevier  Nyval av Claes Carlstedt 2 år
Bo Eliasson    Vald till 2016
Martin Engström   Vald till 2016
Tobias Ekeroth   Nyval av Peter Ljungkvist 2 år 
Jan Bengtsson   Vald till 2016
Gunilla Björkman   Omval 2 år
  

Suppleanter: Valberdningens förslag:
Ingrid Löf-Dahl Omval 1 år.
Lars Backner.  Nyval av Johnny Petersson 1 år
REVISORER:
Ulf Carlsson Omval 1 år.
Maths Blomkvist Omval 1 år.
Rev. Suppleant: Jan Millén Omval 1 år.

För valberedningen:
Arne Johansson, Thomas Andersson och Marianne Andersson


