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Styrelsens verksamhetsberättelse 2022  

Styrelsen för Ringenäs GK avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2022. Under året har 
styrelsen haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande. Möten där diverse frågor 
diskuterats i syfte att främja medlemmarnas intressen. En representant för Ringenäs Golf AB 
har fortlöpande informerat oss om organisationen, banstatus mm. Utöver de protokollförda 
mötena har föreningens ordförande samt vice ordförande haft kontinuerliga möten med 
ägarna på Ringenäs Golf AB och fört en dialog kring spelrättsavtal, organisationsförändringar 
mm i syfte att förbättra golfverksamheten.  

Efter pandemin har det varit lite trögt med uppstart gällande såväl tävlingsverksamhet som 
medlemsutveckling, vi upplever dock en god uppslutning och det har varit ett bra resultat 
genom året. En omdaning av medlemskommittén har genomförts och vi hoppas att det skall 
märkas under 2023. Tävlingskommittén är utökad och ska vara bra intrimmad inför årets 
utmaningar. 

Fadderverksamheten är mycket viktigt där vår dam- & seniorkommitté gör ett fint arbete för 
att hjälpa alla nybörjare ut på̊ banan.  

Våra elit- & juniorspelare fortsätter att prestera bra där bla Ingrid Lindblad vann guld i Lag-
VM! Dessutom slog flera av våra juniorer banrekord ett flertal gånger på diverse tävlingar. 

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 för att vi alla 
ska kunna glädjas och njuta av golfen. Vi vill även tacka bolaget och alla anställda som alltid 
bemöter oss med ett leende och bidrar till den härliga miljö̈ som Ringenäs GK är.  

Tack till er alla och nu kör vi lika hårt 2023!  

Styrelsen Ringenäs GK 

 

 

 



 
 

 
 
Seniorkommittén 

Kommittén, har haft 6 planeringsmöten. De 6 ledamöterna och de 16 tävlingsledarna ser till 
att Senior-golfen blir trivsam och rättvis. Ett stort TACK till er alla! 
Vi har ett 50-tal spelande seniorer, som mer eller mindre frekvent deltagit, cirka 60 starter 
per vecka.  

Senior golfare, dvs alla 55+, som är medlemmar i SGF, kan spela med oss. 
Fler seniorer välkomnas. Vi är ingen ”liga”, så alla är välkomna. 
Måndagar, Tisdagar och Torsdagar spelar vi s.k. MTT golf. 
I år hade vi ”Upptaktsmöte” ons 30 mars. I slutet av april kom vi igång med registrerade 
ronder.  

Måndagar spelar vi poäng bogey över 9 hål. Och 18 hål på tisdagar och torsdagar med 
slaggolf. De bästa per mån, tis och tor premieras. 
Antalet deltagande har minskats i år, i snitt spelade 23 st på tis-tor, lite färre på måndagar. 
Scramble golf hade vi före midsommar, då alla bjöds på lunch efteråt, och vi fick kaffet 
serverat i den nya tillbyggnaden, Strandlida. Några par-, lag-tävlingar och två utflykter, två 
vandringspriser och en ”korvatävling” kryddar vår golf. Ett 40-tal var vi som åt julbord 
tillsammans.  

Någon gång i nov och fram till början av april spelar vi också golf, dvs när vi får en 
vinterslinga. 
Andelen kvinnor är ca 30% alla dagar. 
Jag kan verkligen rekommendera att spela med de trevliga seniorerna, som följer 
golfreglerna och håller ett gott tempo.  

För Seniorkommittén 
Boel.Blücher  

 

 

 



 
 
 
 
Damkommittén 
 
Damernas-9 startade 11 maj våren 2022. Vi har spelat 10 onsdagar ojämn vecka, som vanligt 
en mix av singel- och lagtävlingar. 
I genomsnitt har det varit 22 deltagande damer per tävlingstillfälle med efterföljande fika 
och prisutdelning. 
Alla är välkomna oavsett handicap och till vår glädje har även i år några nykomlingar varit 
med.  
 
Vi har även i år spelat drömscoren (en form av eclectic) på röd slinga vid 12 speltillfällen. 
 
Årets ”Ut i det blå” resa gick till Falkenbergs GK med efterföljande lunch och prisutdelning 
för lag- och singeltävling, längsta drive och närmast hål. Vi hade fantastiskt väder och 26 
glada deltagande damer. 
 
Säsongen avslutades som vanligt i september med tävlingen Valsen och därefter intogs den 
goda fisksoppan uppe i den nya samlingslokalen Strandlida. Utöver prisutdelning fick vi 
intressant information om framtidsplaner/visioner för Ringenäs GK av klubbchef Henrik 
Jönne, vilket var mycket uppskattat och trevligt. 
 
Damkommittén har under 2022 bestått av: 
Lotta Rautenberg 
Kerstin Kolmodin 
Mona Holmberg 
Kerstin Feldt 
Monika Elenvik  
 
För Damkommittén  
Lotta Rautenberg  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tävlingskommittén 

Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s ålderserietävlingar.  

Under året har tidigare tävlingsansvarig, Jan Bengtsson lämnat över taktpinnen till Christian 
Scharf. En tävlingskommitté har under 2022 bildats vilka förutom Christian, även består av 
Bengt Risberg, Cecilia Zimmerman samt Anton Aspberg.  

Under 2022 har ett antal tävlingar genomförts med ett varierat deltagande. Två tävlingar, 
Vårslaget samt Flaggtävlingen ställdes in till följd av lågt antal anmälda. Genomförda 
tävlingar har möjliggjorts genom gott engagemang från tävlingsledning, funktionärer, 
restaurang och administrationen som bolaget tillhandahållit. Ett stort tack till alla som 
engagerat sig i tävlingarnas genomförande!  

Vi har genomfört 12 tävlingar, inklusive Hallands ladies och KM vilket kan jämföras med 11 
tävlingar år 2021. Antal tävlingsdeltagare uppgick under 2022 till 1300. De senaste åren har 
antal tävlandet varit: 

-21 1393 

-20 1083  

-19 1567  

-18 1564  

- 17 1580  

 

Åldersseriespelet  

Ringenäs har under 2022 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 8 omgångar har spelats på vår 
hemmabana. Vi har under 2022 haft 11 lag i spel. D60, D70, H22, H50, H60 x 2 lag, H70, H75 
x 2 lag samt H80 x 2 lag. Det blev serieseger för D 70, H75 lag 2 och H80 lag 1. Stort grattis till 
framgångarna! Ringenäs har även i år deltagit Old Girls. 

 
 



 
 
 
 
Klubbmästerskap 

Klubbmästerskapet spelades 6 - 7 augusti med två 18 hålsronder för deltagande klasser. 
Antal deltagande var 110 golfare.  

Klubbmästare damer: Josefin Widal  

Klubbmästare herrar: Nino Palmquist  

Damer juniorer: Josefin Widal  

Damer 70: Inger Nilsson  

Herrar juniorer: Nino Palmquist  

Herrar 22: Victor Roupé  

Herrar 40: Thomas Lindström  

Herrar 50: Fredrik Zimmerman  

Herrar 60: Joakim Bryngelv  

Herrar 70: Sven-Arne Johansson  

Herrar 75: Jan Bengtson  

Herrar 80: Bengt Johansson  

Hcp-klassen: Helena Sandrén.  

Ett stort tack till alla deltagare och funktionärer som medverkat i Ringenäs GK:s 
tävlingsverksamhet. Ett stort tack riktas också till sponsorer och till Ringenäs Golf AB med 
personal för ett väl fungerande samarbete under 2022.  

För Tävlingskommittén  
Christian Scharf 
 



 
 

 

Utvecklingskommittén 

 
I styrelsen representerar Utvecklingskommittén (UK) även Regel- och handicapkommittén. 
Tidigare har vi även representerat Bankommittén men som vi från och med 2022 har valt att 
förändra. Nu har vi istället Bankommittén som en stående punkt på varje styrelsemötes 
agenda. Det händer mycket på och omkring banan och därav har det varit av yttersta vikt att 
varje styrelserepresentant kunnat komma med synpunkter, förslag och förbättringar som 
behöver åtgärdas. Detta har sedan tagits vidare till de gemensamma mötena med Ringenäs 
Golf AB för diskussion.  
 
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 RF-
SISU och som omsätts till utbildningsmaterial. 
 
Hallands Golfförbund (HGDF) har anordnat möte för varje kommitté (bana & miljö, damer, 
ordförande, tävlingsprogram 2022, domare samt junior & elit) där flertalet medlemmar från 
klubbens kommittéer deltagit. ERFA-träffarna är viktiga sammankomster där 
erfarenhetsutbyte mellan klubbarnas företrädare sker och där återkoppling till HGDF kan 
genomföras på ett effektivt sätt.  
 
Vi hoppas på ett nytt spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom klubben. 
 
För Utvecklingskommittén 
Sofie Widal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Regel- & handicapkommittén 
 
I kommittén ingår Gunilla Björkman distriktsdomare, Sara Högdin distriktsdomare, Gunnar 
Nilsson distriktsdomare samt Boel Blücher klubbdomare. 
 
Kommittén har haft 7 möten där bla. lokala regler utformats samt regelvandringar planerats 
och som senare genomfördes vid ett par tillfällen.  
 
Kommittén har planerat för utbildning av de nya golfreglerna 2023 samt utbildning för 
tävlingsledare i klubben. Vi kommer även att genomföra en handicaprevidering samt 
information till våra medlemmar angående vikten av att redovisa handicapförändringar så 
att vi får ett rättvisande handicap. Kommittén har noterat att det finns stor 
förbättringspotential i handicapredovisningen. 
 
För Regel- & handicapkommittén  
Gunnar Nilsson 
 

 
 
 
 
Medlemskommittén  
 
Medlemskommittén är fortfarande i sin utformning och försöker komma in i nya rutiner 
efter pandemin. Kommittén har bestått av Josephine  som främst har fokuserat på 
nybörjarträffar och fadderrundor som har gått nybörjarkurs. Inriktning har varit att lära 
känna nya medlemmar samt att ge dem ett tillfälle att ställa frågor som har uppkommit efter 
kursen angående till exempel regler och golfetikett, vilket har varit uppskattat. Inför 2023 
hoppas vi kunna välkomna fler representanter för medlemskommittén. Det i sin tur skulle 
göra det möjligt att arrangera fler medlemsträffar vilket är ett av målen för golfsäsongen 
2023.  
 
För Medlemskommittén 
Josephine Janson 

 
 



 
 
 
Junior- och elitkommittén  

Vi lämnar ett år bakom oss berikat med fantastiska prestationer, stark lagkänsla och 

utveckling på alla nivåer. Vi har fått uppleva golf på hög nivå med nervkittlande slutspel och 

imponerande insatser individuellt och i lag. Sammanfattningsvis bär vi alla med oss otroliga 

minnen från året, både som spelare och utomstående, som fått uppleva golf på hög nivå och 

när den är som bäst. Inte bara lyckas vi individuellt men också som ett lag. Ett lag, som 

ställer upp för varandra i ur och skur och inkluderar samt stöttar varandra. Vi strävar efter 

att laget eller individerna i gruppen ska få möjlighet att utvecklas i en miljö som betecknas av 

glädje till varandras utveckling samt kamratskap.  

Juniorverksamheten växer och utvecklas, inte bara genom fantastiska framgångar i spetsen 

utan också underifrån med nya barn och unga som klättrar i utvecklingsstegen och har skoj 

tillsammans på Ringenäs. Tränarna har ännu en gång levererat värdefull kunskap, coachande 

och många goda skratt som smittar av sig i hela juniorverksamheten. 

Som ett resultat av ovan har vi under året haft flera idrottsliga framgångar på alla nivåer 
såväl nationellt som internationellt. Året har bland annat innehållit framgångar som att 
Ingrid Lindblad placerat sig på en otrolig 2:a plats på Augusta National Women’s Amateur. 
Inte nog med det vinner hon även SEC Women’s Golf Championship och VM-guld för 
damlaget. Lucas Augustsson vinner Grand Opening.  Mandel Carnegård och Josefin Widal 
vinnare Slaget om Göteborg. Viggo Hed vinner Teen tour Future, Johan Widal vinner Slaget 
om Skåne och Joel Pettersson vinnare av Future Göteborg. Moa Svedenskiöld vinner sin 
första collegetävling samt kammar hem JMI på Ringenäs GK och Alexander Lindström vinner 
JMI på Haverdals GK. Årets vinnare av Juniorernas årliga Shootout blev Tova Sandrén.  
Fortsättningsvis, Max Bengtsson vinnare av en Teen Tour Elite med ett imponerande 
banrekord på -9 slag på Albatross GK. Josefin Widal, vinnare av Lübker Juniors International i 
Danmark, Teen Tour Future samt Teen Tour Elite där även hon slår banrekord på fantastiska 
63 slag. Inte nog med det, fick även Josefin göra landslagsdebut. Fler banrekord gjorde Carl 
Landh med imponerande 64 slag under Ringenäs Juniortour sponsored by FJ & Titleist. 
Juniorer stod även som vinnare under KM, där Nino Palmquist vann i Herrklassen och Josefin 
Widal vann i Damklassen. Övriga fina topplaceringar var Natalie Borg som tog hem SM-
bronset i JSM Match samt var med och vann EM-silver för flicklaget.  Louise Hedström 2:a 
och Tova Sandrén 3:a på Future Småland. Även en fin 3e plats av Svante Bratt på Teen Tour 
First. Även under Juniorernas årliga Shootout kommer Ludvig Libera på en fin 2:a plats. 
Våra juniorkillar spelade seriespel för herrar och vann efter en fantastisk avslutning, därmed 
avancerar killarna till Elitserien 2023. Laget bestod av Max Bengtsson, Lucas Augustsson, 
Nino Palmquist, Alexander Lindström, Daniel Palmqvist och Jonathan Hallinger med support 
av Johan Widal och Viggo Hed samt coachning av Frasse. Damerna tog ett starkt silver i 
Elitserien där laget bestod av Ingrid Lindblad, Moa Svedenskiöld, Natalie Borg, Josefin Widal 



 
 
 
Tova Sandrén, Emma Svensson och coach Thomas. Sammanfattningsvis, fantastiska 
prestationer och roligt att ha båda lagen i Elitserien. 
 
Fler fantastiska laginsatser var även JSM-lag som gick till slutspel som ett av åtta lag. Laget 
bestod av Josefin Widal, Natalie Borg, Wilma Augustsson, Mandel Carnegård, Viggo Hed, 
Ludvig Libera, Carl Landh och Oliver Amnefjord. Ringenässpelarna spelade fantastiskt bra 
med Mandel Carnegård i spetsen som slog till med ett banrekord på 63 slag. Innan 
finalomgången av JSM-lag spelades var även spelarna Max Bengtsson, Joel Petersson, Johan 
Widal, Nino Palmqvist, Lucas Augustsson, Alexander Lindström med och avancerade laget till 
slutspel innan de åkte vidare till college. 
 
Vi har även genomfört flera lyckade omgångar på vår interna klubbtävling - Ringenäs JMI 
sponsored by FJ & Titleist med flera fina resultat. Sammanfattningsvis, ännu ett 
framgångsrikt år där det finns massor av fler prestationer att nämna. Det är med stolthet 
och tacksamhet vi kan nämna att Ringenäs GK är rankade som 2:a  av Juniorklubbar i Sverige. 
 
Utöver fina resultat har JK jobbat vidare med sociala aktiviteter som vår traditionella 

juniorgala och nattgolf, interna klubbtävlingar, spelträningar samt informationsutskick 

genom nyhetsbrev och hårdare satsning på finansiella aktiviteter. Värt och nämna är premiär 

av Juniorernas Supportergolf, en tävling arrangerad av juniorerna, vilket var ett mycket 

lyckat och lärorikt arrangemang, med alla värdefulla sponsringar från bl.a. Ringenäs Business 

Club och medlemmar. Juniorverksamheten vill även passa på att tacka alla er som köpte 

Bingolotter. Samtliga sponsorintäkter kommer vi använda till att främja gemenskap, 

kamratskap och utveckling ytterligare, bl.a. genom läger, sociala aktiviteter och utbildningar. 

Vi är väldigt tacksamma för det värdefulla stöd Juniorverksamheten har från ägare, 

klubbstyrelse, Business Club, medlemmar och familjer.  

Vi tror och hoppas på att säsongen 2023 kommer bjuda på minst lika många utvecklande och 
roliga aktiviteter och tävlingar för våra juniorer. Juniorkommittén ser fram emot 2023, med 
all den positiva energi, laganda, erfarenheter och lärdomar vi tar med oss från 2022. 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  
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Nuvarande 
styrelse Namn 

Vald 
t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Ordförande Kenneth Banelind 2023 1 år  

 Ledamot Urban Månsson 2023 1 år  

 Ledamot  Sofie Widal 2023 2 år  

 Ledamot Josephine Janson 2024 2 år  

 Ledamot Christian Scharf 2023 1 år  

 Ledamot Frida Svensson 2024 2 år  

 Ledamot Carina Karlsson 2024 2 år  

 Suppleant Boel Blücher 2023 1 år  

 Suppleant Lotta Rautenberg 2023 1 år  

      

 

Valberedningens 
förslag Namn 

Väljs 
t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Ordförande Kenneth Banelind 2024 1 år Omval 

 Ledamot Christian Scharf  2025 2 år Omval 

 Ledamot  Sofie Widal       2025 2 år Omval 

 Ledamot Urban Månsson  2025 2 år Omval 

 Ledamot Josephine Janson 2024 2 år  

 Ledamot Frida Svensson 2024 2 år  

 Ledamot Carina Karlsson 2024 2 år   

 Suppleant Boel Blücher 2024 1 år Omval 

 Suppleant Lotta Rautenberg 2024 1 år Omval 

      

 Revisorer   
Väljs 

t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Revisor Ulf Carlsson 2024 1 år Omval 

 Revisor S - G Persson 2024 1 år Nyval 

 Revisorssuppleant Jan-Olof Svensson 2024 1 år Omval 

      

 Valberedning   
Väljs 

t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Ledamot Gunnar Nilsson 2023 1 år  

 Ledamot Janne Bengtsson 2023 1 år  

 Ledamot Bosse Eliasson 2023 1 år  

 Ledamot Carina Johansson 2023 1 år  

 


