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Kallelse Årsmöte 
 
 
KALLELSE 
 

Medlemmar i Ringenäs GK kallas härmed till digitalt årsmöte för Ringenäs GK onsdagen den 17 mars 
2021 klockan 19:00. 
 
Föredragningslista 
 
1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Fråga om mötet blivit behörigt kallat. 
4. Fastställande av föredragningslista. 
5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
     mötesprotokollet. 
7 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 
    b. Styrelsens årsredovisning för det gångna året. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- resp underskott. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
12. Val av 

a. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år Ordförande under verksamhetsåret har                          
varit Gunnar Nilsson. 
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. Ledamöter under 
verksamhetsåret har varit, Jan Bengtson, Bo Eliasson, Sofie Widal, Frida Svensson, 
Kenneth Banelind och Carina Johansson. 

c. Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år. Suppleanter 
under verksamhetsåret har varit, Boel Blücher och Lotta Rautenberg 

d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. Ordinarie revisorer har varit, 
Ulf Carlsson och Jan Milén, revisorssuppleant har varit Jan-Olof Svensson. 
e. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till 
ordförande. Valberedningen under verksamhetsåret har varit, Claes Fahlberg, Peter 
Ljungkvist och Martin Engström. 

 f. Ombud till HGDF möte 
13. Behandling av styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Avtackningar. 
16. Mötets avslutande. 
 
Halmstad 2020-12-31 
Styrelsen Ringenäs GK 
 



 
 

 
 
 
 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse 2020. 
 
Styrelsen för Ringenäs GK avger härmed verksamhetsberättelse gällande 2020. Styrelsen har 
under 2020 haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande. Under mötena har 
diverse frågor diskuterats i medlemmarnas intresses anda. Mycket vikt har lagts vid 50/50-
projektet där fokus varit bla. nya toaletter samt att få nya tees för kortare bana. Vid de flesta 
mötena har en representant för Ringenäs Golf AB informerat oss fortlöpande om 
organisationen, banstatus osv. Utöver de protokollförda mötena har föreningens ordförande 
samt vice ordförande haft möten med ägarna på Ringenäs Golf AB och fört en dialog kring 
spelrättsavtal, 50/50-projektet, organisationsförändringar, osv, i syfte att gå igenom 
förutsättningar för förbättringar av golfverksamheten. 
 
Pandemin har naturligtvis satt sina spår i vår verksamhet, fram tom. 1 juli var det 
tävlingsförbud vilket har inburit att vi tappat stora intäkter men vi har dock lyckats att skapa 
ett acceptabelt resultat trots detta. 
 
Styrelsen har vid flera tillfällen diskuterat hur vi ska hjälpa nya medlemmar in i 
klubbgemenskapen. 
Fadderverksamhet är en del i detta arbete och att vi tillsammans ska välkomna alla ut på 
banan. 
 
2020 kan även sammanfattas som ett bra år, där våra ungdomar fortsätter att prestera bra. 
Julia Engström levererar segrar på Europatouren, Ingrid Lindblads deltagande i US Open. 
 
2021 kommer arbetet bla.  att fortsätta med utvecklingen av vision 50/50 i samarbete med  
Ringenäs Golf AB, och att vi tillsammans jobbar för en attraktiv klubb för alla.  
 
Sist men inte minst ett stort tack till alla medlemmar i våra kommittéer, funktionärer och 
domare som ställer upp och arbetar året om för att göra klubben levande och att vi alla kan 
glädjas och njuta av golfen. Även ett tack till bolagets anställda som alltid bemöter med ett 
leende och bidrar till den härliga miljö som Ringenäs GK är. 
 
Tack till er alla och nu kör vi lika hårt 2021 
 
Styrelsen Ringenäs GK. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tävlingskommittén  
  
Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s 
ålderserietävlingar. Under året har vi inte kunnat genomföra någon utbildning 
eller några träffar med funktionärer (covid19). All tävlingsverksamhet var inställd 
till 30 juni.  Tävlingarna under andra delen av säsongen har fungerat mycket bra. 
Samarbetet med bolagets reception, som svarat för administrationen, har 
fungerat utmärkt. Ett stort tack.  

  
Deltagandet på våra klubbtävlingar har i år legat på en mycket hög nivå. Vi 
har genomfört 8 klubbtävlingar jämfört mot 14 2019.  
2020: 1083 
2019: 1567  
2018: 1564   
2017: 1580  
2016: 1437  
2015: 1408  
2014: 1369  
2013: 1288  
2012: 1370  
2011: 1407  
2010: 1291   
Årets tävlingar har genererat ca. 198 tkr. i startavgifter varav ca.117 tkr. har gått 
till sponsoromkostnader/priser och ca. 23 tkr. till bolagets tävlingsadministration. 
Överskottet till klubben är ca. 58 tkr.  
  

Åldersseriespelet  
Seriespelet inställt 2020 förutom en omgång som gällde DM. 
Petter Mårtensson segrade i H40 klassen.  
Rolf Carlsson segrade i H80 klassen. 
Ett stort GRATTIS till er båda. 
 
  

Hallands Gentlemän – Old Girls  
       Inga tävlingar genomförda 2020  

  
    



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbmästerskap  
  

Klubbmästerskapet spelades 8 och 9 augusti med två 18 hålsronder för alla 
klasser.  
Resultat   
Damer seniorer: Moa Svedenskiöld 
Herrar seniorer: Daniel Palmqvist 
Damer 22          Chaweewan Yeapsungnoen 
Damer 50:          Karin Thunborg 
Damer 60           Ethel Lejon  
Damer juniorer:  Moa Svedenskiöld 
Herrar 22:           Daniel Palmqvist  
Herrar 40:           Peter Franzen  
Herrar 50            Jonas Lindberg  
Herrar 60:           Joakim Bryngelv 
Herrar 70:           Lembit Unt 
Herrar 75:           Jan Bergdahl 
Herrar 80            Bengt Johansson 
Herrar juniorer:   Lucas Augustsson                                                                                                       
Dessutom spelades ett handicap-KM i en klass där segrade 
Håkan Färnström.  
   

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 2020.  
  

För Tävlingskommittén 2020  
Jan Bengtson  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Seniorkommittén verksamhetsberättelse 2020 
 
 
 

Kommittén, har haft 2 planeringsmöten. De 6 ledamöterna och de 24 
tävlingsledarna ser till att MTT golfen blir trivsam och rättvis. Ett stort TACK till 
alla! Vi har ett hundratal spelande seniorer, som mer eller mindre frekvent 
deltagit, mellan 20–30 i snitt. 
Senior golfare, dvs alla 55+, som är medlemmar i SGF, är välkomna att spela 
med oss måndagar, tisdagar och torsdagar. (MTT golf) Vi vill gärna välkomna 
nya spelare till oss.  
I år hade vi inget ”Upptaktsmöte”, på grund av ”Coronan” 
Vi började golfen 2/7 med inbokade tävlingsledare och registrerade tävlingar. 
Måndagar med 9 hål, totalt 15st, då vi spelade poängbogey. 
Och 18 hål på tisdagar och torsdagar, totalt 32st, då vi spelade slaggolf. Detta 
pågår juli-november. De fem bästa per mån, tis och tor premierades. 
Inga andra par- , lag-tävlingar eller utflykter. Inte heller kunde vi ha någon fest. 
Men det har varit ett positivt gäng seniorer, som till fullo hållit på Corona 
rekommendationerna. 
 
Mellan november och fram till april spelar vi också golf. Då registreras inget 
golfspel under fliken ”seniorer”. Vi har en ”Vintergolf” pärm, som registrerar 
ett hcp som är skilt från vår hcp registrerat i ”Git”. Spelarna gör själva upp om 
placeringar och gratulerar varandra. 
Seniorernas damer spelar helst på måndagar, men på tisdagar och torsdagar 
har man i år ställt upp mycket flitigt. Totalt har vi över 2000 starter på ett år. 
 
 
För seniorkommittén, Boel Blücher 
 
 
 
 



      
      
 

Damkommittén 
 
Det blev för oss som för alla andra ett annorlunda år, vår tradition med 
modevisning som uppstart i april blev naturligtvis inställd pga pandemin. 
 
Hela damverksamheten låg på is till den 1/7 då vi kunde starta både 
första Damnian och Drömscoren. Vi spelade damnia varannan onsdag 
med efterföljande fika oftast utomhus. Det var 20–30 glada damer som 
deltog varje gång och till vår glädje även några nykomlingar, alla är 
välkomna oavsett handicap! Vi har varvat par- och lagtävlingar med 
singeltävlingar under perioden. Ett trevligt sätt att lära känna andra 
klubbmedlemmar! 
 
Drömscoren spelades i år på röd slinga då man hade 12 speltillfällen att 
skriva in resultatet på i en särskild pärm i damernas omklädningsrum, 
efter sista speltillfället drog man av det antal slag man hade enligt sitt 
hcp och fick då sin Drömscore, alltså en form av eclectic. 
 
Havringcup blev helt inställd pga pandemin. 
Vår hemliga resa blev också påverkad då det inte var lämpligt med 
bussresa, vi åkte istället i egna bilar och spelade tävling på Haverdal gk 
vilket blev mycket trevligt! 
 
Damsäsongen avslutades den 9/9 då vi spelade den sista Damnian och 
därefter, uppdelade i olika rum med coronasäker dukning, åt vi den goda 
fisksoppan enligt tradition med efterföljande prisutdelning! 
 
 
Ringenäs damkommitté 2020 har bestått av: Lotta Rautenberg, Anne 
Pettersson, Erna Götesson, Ethel Lejon, Kerstin Kolmodin, Monica 
Elenvik och Kerstin Feldt. 
 
För Ringenäs damkommitté 
 
Lotta Rautenberg 
 
 



 
 
 
Verksamhetsberättelse   2020 
Junior & elitkommittén 

  
 
 
 

 

Julia Engström 
Vinst LET, Lacoste Ladies Open 

Ovan: vinnande laget Halland Junior Cup 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ovan: några 
deltagare 

Matchstegen 

 
Ingrid Lindblad, caddie Thomas Lindström 

Debut US Women Open med en fantastisk delad 30e plats. 

Nattgolf med Halloween-tema 
Grillade hamburgare, självlysande bollar och lite tävling på 
det. I ett par träd gömde sig några mer och mindre läskiga 

Halloween0, 



 

Ringenäs digitala prisutdelning 
Under presentationen delades det ut följande priser: 

Årets Raket – Nino Palmqvist, Årets Träningspris – Joel Petterson, Årets 

Golfkompis – Edith Franke, Coachens pris-Ingrid Lindblad, Årets Junior – Julia 

Engström, Årets Hygglo – Carl Landh, Årets Knatte – Elsa Stålnacke, Årets 

Juniorledare – Lucas Augustsson & Alexander Lindström, Segrare årets 

matchstege – Alexander Lindström, Juniortouren: vinnare OoM – Ludvig 

Libera, vinnare brutto – Alexander Lindström, 9 håls tävling lag – Wilmer 

Månsson.  

 

 

 

 

 

 
 

Junior- och elitkommittén  

Ringenäs GK är fortsatt en ledande juniorklubb i Sverige med en verksamhet 

som byggs på bredden, där vi både ställer nybörjaren och elitspelaren i 

centrum. Ringenäs GK är ett hem, där vi som individer, oberoende kön, ålder 

och nivå, känner sig inkluderad och har möjligheten att utvecklas som personer 

och golfspelare i en positiv och inspirerande miljö. Vi är tacksamma över våra 

engagerade tränare, föräldrar, medlemmar och Bolaget som gör det möjligt för 

våra juniorer att få utvecklas som individer men också få vara med om roliga 

och minnesvärda upplevelser under träning, tävling, läger och sociala 

aktiviteter. Vi är tacksamma över vår juniorkommitté som bidrar med ett aktivt 

engagemang och värdefulla idéer som tillsammans stärker vår 

juniorverksamhet. Med andra ord ger vi våra juniorer de bästa förutsättningar 

för att lyckas!  

Juniorkommittén är stolta över vart Ringenäs juniorverksamhet befinner sig 

och för vad vi har lyckats åstadkommit. Vi kan alla visa vår stolthet utåt, för att 

inspirera och attrahera spelare, ledare, föräldrar, medlemmar osv. 2020 har 

varit ett minst sagt annorlunda år med inställda tävlingar, läger och sociala 

aktiviteter. Trots detta har vi lyckats anpassa oss efter de förutsättningar vi har 

haft. Detta har varit möjligt tack vare den starka gemenskapen 

juniorverksamheten har. Det har varit en utmaning men som vi har hanterat på 

bästa sätt och fått hitta kreativa lösningar.  



Trots en annorlunda tävlings- och träningssäsong har vi under året haft flera 

idrottsliga framgångar på alla nivåer såväl nationellt som internationellt. Vi har 

lyckats bevara en positivitet och ett gott renommé, vilket resulterat i att vi 

lyckats rekrytera juniorer i stor utsträckning, ca 30 nya juniorer/knattar under 

höstterminen, vilket är nästintill en fördubbling från 2019. Vi lyckas locka 

många juniorer pga våra fantastiska förebilder och för att vi har många roliga 

aktiviteter för alla. Men viktigast av allt är att vi inkluderar och ser alla, med 

andra ord är vem som helst och när som helst välkommen till vår stora och 

härliga familj på Ringenäs GK. Riktlinjer är även framtagna för hur grupperna 

ska hjälpa individerna i gruppen att utvecklas i en miljö som betecknas av 

glädje till varandras utveckling samt kamratskap. 

Vi har som varje år haft vår egen Ringenästour men Corona-anpassad, ex inga 
fysiska prisutdelningar. Tävlingen bidrar till en ökad motivation till att tävla 
samt en bättre sammanhållning då juniorerna får chansen att testa på att tävla 
för första gången på hemmaplan samt får chansen att spela med juniorer 
oavsett kön och ålder, både spela individuellt och i lag. Vi introducerade en ny 
tävling under 2020, Matchstegen, ett initiativ av Johan Libera. En fantastisk 
rolig tävling med kvalomgångar och möjlighet att klättra sig uppåt i stegen och 
avslutningsvis en final med utslagsmoment. Flera sociala aktiviteter blev 
dessvärre inställda pga Covid. Dock introducerade vi nattgolf med Halloween-
tema, vilket blev väldigt lyckat. Vi har fortsatt med flicksatsning för flickorna i 
åldern 10–12 och 13–16 år, som Frida har tagit ansvar för att driva, i syfte att 
öka tävlingsmotivationen samt gruppdynamiken. Vi startade en ny aktivitet i 
början av säsongen i form av matchspel foursome och bästboll där juniorerna 
lottas två-två, med en yngre junior tillsammans med en äldre junior, mixat kille 
och tjej eller samma kön. Vi har fortsatt med högt tempo på spelträningen där 
vi har ökat antalet deltagare tack vare Oskar Petersson fantastiska arbete. 
Tyvärr har våra läger och juniorgala inte varit möjliga att genomföra under året. 
Vi fick istället genomföra en digital prisutdelning för att uppmärksamma årets 
vinnare av Ringenästouren, matchstegen och nomineringar.  
Tävlingssäsongen för 2020 har varit kort men där resultaten varit synnerligen 
goda. På individuell nivå har alla fantastiska juniorer imponerat där bl.a. året 
inledde med Julia Engström första vinst på LET, Womens NSW Open i 
Australien och därefter en andra vinst på LET, Lacoste Ladies Open, helt 
fantastiskt! Ingrid Lindblad gjorde sin debut på US Womens Open,  med en 
fantastisk delad 30:e plats, var med och tog guld för damerna i Lag-EM samt 
vinst på Swedish Golf Tour och Collegetävling. Övriga fantastiska topplaceringar 
av bl.a. Moa Svedenskiöld med en 2:a plats på ”Slaget om Skåne”,  



Nino Palmqvist blev som första kille från Ringenäs uttagen till pojklandslaget 
och kom 2:a plats på Teen Tour, Annika Johansson 2:a plats och Josefin Widal 
3:e plats på Hofgårds Junior Open, Isak Ljungqvist 3:e plats på Tylösand Junior 
Open, Tova Sandrén 2:a plats på regionfinalen i Teen Cup, Moa Svedenskiölds 
vinst, Joel Pettersson 2:a plats på Ringenäs Junior Open, Johan Widal 1:a plats, 
Alexander Lindström 2:a och Lucas Augustsson 3:e plats på Hallandstourfinalen. 
På lag-nivå vann Ringenäs Halland Junior Cup, en rolig lagtävling för juniorer 
upp till 15 år. Ringenäs avancerade högt under Junior SM men missade tyvärr 
finalplats, en fantastisk grupp ungdomar som agerar ambassadörer för vår fina 
verksamhet. Sammanfattningsvis, ett framgångsrikt år där det finns massor av 
fler prestationer att nämna.  
Vi har inte jobbat så aktivt med vår supporterklubb men vi får ständigt 

förfrågningar från både privatpersoner och företag att få stötta oss, vilket är 

superkul och otroligt uppskattat. Varje liten gåva räknas och bidrar till att vi har 

möjlighet att satsa så hårt som vi gör på våra juniorer. Att vi kan åka på läger i 

Sverige och ordna med diverse aktiviteter etc. En dröm vi har är bl.a. att kunna 

åka iväg internationellt på läger ihop, och den drömmen tror och hoppas vi 

kommer gå i uppfyllelse. Vi har inlett ett arbete med att satsa hårdare på våra 

finansieringsaktiviteter där supporterklubben ingår med fokus på Ringenäs 

Business Club. Aktiviteter som "Juniorernas sponsortävling (Proam)" har 

genomförts 2020 och kommer prioriteras hädanefter. 

Juniorkommittén ser fram emot ett nytt friskare år, med all den positiva 

energin, kreativitet och lärdomar vi tar med oss från 2020. Vi kommer 

tillsammans stärka varandra och vår juniorverksamhet då vi alla besitter olika 

kompetenser, erfarenheter, idéer med olika perspektiv. Vi jobbar mot samma 

vision och målbild, och under tiden vi gör detta har vi extremt roligt så det 

smittar av sig till resten av verksamheten och bidrar till en positiv och 

upplyftande miljö att få utvecklas i.  

För Elit- och Juniorkommittén  

Frida Svensson  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Medlemskommittén-Verksamhetsberättelse 2020 

 
Medlemskommittén är fortfarande i sin utformning efter att startat upp under 
2020. Kommittén har bestått av en representant från bolaget (Peter Franzén) 
och fem representanter från Klubben (Ann-Marie Klarén, Carina Johansson, Jan 
Bengtson, Oliver Olsson och Tobias Hemborg.  
Under 2020 har vi haft fyra möten där många idéer ventilerats och bollats 
vidare till Bolaget. Pandemin har dock som alla vet gjort det svårt att arrangera 
aktiviteter för medlemmarna i klubben så många av idéerna får vänta. 
Vi har kunnat genomföra Trivselgolf vid sju tillfällen på söndagar under 
sommarperioden. Vilket uppskattats av de som deltagit som även uppskattat 
den gemensamma lunchen efter spel.  
Tillfälligt tagit över fadderronder för de som gått gröna kortet kursen. Det har 
verkligen varit stort intresse för att börja spela golf 2020. Informationsmöte för 
nya medlemmar i klubben hölls i september ihop med bolaget (Göran 
Svensson) och från klubben (Carina Johansson, Gunnar Nilsson och Jan 
Bengtson) 
Oliver Olsson och Tobias Hemborg har valt att kliva av medlemskommittén.   
Vill tacka alla representanter i kommittén för årets arbete.  Vi hoppas också få 
välkomna nya medlemmar i medlemskommittén. 
Nu gör vi golfåret 2021 till ett fantastiskt år! 
 
För Medlemskommittén 
Carina Johansson 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Utvecklingskommittén 

 
I styrelsen representerar Utvecklingskommittén (UK) även Bankommittén samt 
Regel- och handicapkommittén. Den sistnämnda återuppstod i slutet av 2017 
då vi stod inför många nyheter och utmaningar de närmsta åren framöver. I fjol 
genomfördes många utbildningar kring de nya golfreglerna och i år var det dags 
för det nya handicapsystemet att tas i bruk. 
 
Under verksamhetsåret har olika utbildningar ägt rum, som tex regelkurs 
utmed banan, och UK har erbjudit klubbens aktiva att delta på dessa. Det är de 
här utbildningarna tillsammans med kommittéernas möten som ligger till grund 
för den rapportering föreningen gör till SISU och som omsätts till 
utbildningsmaterial. 
 
Hallands Golfförbund (HGDF) har tidigare år anordnat en enda stor ERFA-träff 
för samtliga golfklubbars kommittéer. Ifjol ändrades mötesstrukturen så att 
varje kommitté (bana & miljö, damer, ordförande, tävlingsprogram 2020, 
domare samt junior & elit) hade sin egen ERFA-träff utlagda vid olika tillfällen 
där flertalet medlemmar från klubbens kommittéer deltog. ERFA-träffarna är 
viktiga sammankomster där erfarenhetsutbyte mellan klubbarnas företrädare 
sker och där återkoppling till HGDF kan genomföras på ett effektivt sätt. I 
höstas genomfördes en ERFA-träff på Halmstad GK för 16 domare med Gunilla 
Björkman, Tommy Gustavsson och Gunnar Nilssons som klubbens 
representanter. Under mötet diskuterades årets få händelser, regelgenomgång 
samt sedvanliga diskussioner. 
 
Vi hoppas på ett nytt spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom 
klubben.  
 
För Utvecklingskommittén 
Sofie Widal 



 

 
 
 
 
 

Bankommittén 
 
Kommittén har bestått av tre representanter vardera från bolaget (Uno 
Petersson, Mikael Hjerp samt Peter Franzén) och klubben (Erik Bromberg, 
Tommy Gustavsson samt Sofie Widal). Vi har träffats fem gånger under året 
som givit en bra möjlighet till information och diskussion kring gemensamma 
angelägenheter.  
 
En ny banvärdering genomfördes under våren. 
 
Tillsammans med regel- o handicapkommittén har en årlig översyn av banans 
markeringar gjorts. 
 
Kommittén har också deltagit i utformningen av ordningsföreskrifter och lokala 
regler.  
 
Erik Bromberg och Tommy Gustavsson väljer båda att inför nästa år kliva av 
bankommittén. Vi vill här tacka dem för det fina arbete de har utfört under 
många år som representanter.  

För Bankommittén 
 
Sofie Widal 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regel- & Hcp- kommittén 2020 
 

Kommittén består av fyra personer, tre distriktsdomare och en klubbdomare 
och har haft tre sammankomster under året. 
Kommittén har varit tillgänglig för klubbens medlemmar och receptionen för 
att svara på frågor som rör kommitténs arbetsområde. 
Medlemmar i kommittén har deltagit i utbildning kring det nya 
handicapsystemet VHS 2020. 
Utbildning har därefter genomförts med ett stort antal medlemmar.  
Tävlingsledarutbildning har fortsatt med de nya reglerna från2019. 
Regelvandringar för ett drygt hundratal medlemmar ute på banan har 
genomförts. 
Fyra klubbdomare har varit tillgängliga för att vara verksamma vid klubbens 
tävlingar. Därtill har funnits tre distriktsdomare som stöd. 
 Under året har det har inkommit ett antal ansökningar om enskilda 
förändringar av hcp p.g.a. olika omständigheter som sjukdom m.m. 
Många frågor har också inkommit gällande det nya handicapsystemet. 
Årlig genomgång av banuppsättning och markeringar har genomförts. 
Klubbens lokala regler har utformats i samarbete med och godkänts av HGDF 
(Hallands golfdistriktsförbund) 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.  
Kommittén har flera utmaningar inför framtiden: 
Fortsatt utbildning för medlemmar i nytt regelverk från 2019. 
Fortsatt tävlingsledarutbildning i nytt regelverk från 2019. 
Vid behov fortsatt utbildning av klubbdomare. 
Fortsatt utbildning och information om VHS 2020 
 
För Regel- & Hcp kommittén 
Tommy Gustavsson 
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Valberedningen 

Sittande styrelse 

• Ordf Gunnar Nilsson, vald 2020 för 1 år 
• Kenneth Banelind, vald 2019 för 2 år 
• Carina Johansson, vald 2019 för 2 år 
• Sofie Widal, vald 2019 för 2 år 
• Jan Bengtson, vald 2020 för 2 år 
• Frida Svensson, vald 2020 för 2 år 
• Bo Eliasson, vald 2020 för 2 år, avsägelse fr om 2021 
• Boel Blücher, suppleant vald 2020 för 1 år 
• Lotta Rautenberg, suppleant vald 2020 för 1 år 

 
 

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 
 
 

• Ordf: Gunnar Nilsson föreslås för omval (1 år) 
• Ledamot: Carina Johansson föreslås för omval (2 år) 
• Ledamot: Sofie Widal föreslås för omval (2 år) 
• Ledamot: Kenneth Banelind föreslås för omval (2 år) 
• Ledamot: Carina Karlsson föreslås för fyllnadsval (1 år, 

ersätter Bo Eliasson) 
• Suppleant: Boel Blücher föreslås för omval (1 år) 
• Suppleant: Lotta Rautenberg föreslås för omval (1 år) 

 
 



 
 
 
Valberedningens förslag till revisorsval 
 

• Ulf Carlsson föreslås för omval (1 år) 
• Jan Milén föreslås för omval (1 år) 
• Jan-Olof Svensson föreslås för omval som suppleant (1 

år) 
 
 
Valberedning 
 
Sittande 

• Ordf: Martin Engström, avböjer omval som ordförande 
• Ledamot: Claes Fahlberg, avböjer omval 
• Ledamot: Peter Ljungkvist 

Förslag 
• Ordf: Peter Ljungkvist 
• Ledamot: Martin Engström 
• Ledamot: Bo Eliasson 

 


