
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Lynn Carlsson, svensk mästarinna i Matchspel 2017 

 

 

 

 

 

RINGENÄS GOLFKLUBB 

Strandlida 305 91 HALMSTAD 

Reception och tidsbokning 035-16 15 90 

Ringenäs Golfklubb 

Verksamhetsberättelse för år 2017 



KALLELSE 
Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Tylebäck Hotell och Konferens, onsdagen 

den 7 februari 2018, klockan 18.00. 

 

Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM samt en genomgång av medlemsenkäten, genomförd 

hösten 2017. 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 2017 har varit Jan-Olof Svensson. 

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

Ledamöter under verksamhetsåret 2017 har varit Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Martin  

Engström, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson och Sofie Widal. 

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

Suppleanter under verksamhetsåret 2017 har varit Gunilla Björkman och Johnny Petersson. 

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

Ordinarie revisorer under verksamhetsåret 2017 har varit Ulf Carlsson och Jan Milén. 

Revisorssuppleant under samma tid har varit Karl-Johan Bonnevier.. 

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

Valberedningen under verksamhetsåret 2017 har varit Anne Pettersson och Claes Fahlberg. 

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 2017-12-31 
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för Ringenäs Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år 2017. Styrelsen har 

under verksamhetsåret 2017 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 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.  

 

2017 kan vi sammanfatta som ett bra år. Vi har haft idrottsliga framgångar och genomfört ett nationellt 

mästerskap vilket stärker Ringenäs GK som en av de mest eftertraktade golfklubbarna i landet. 

 

Seniorerna verksamhet fortsätter att öka och damerna håller ställningarna med bra och givande 

aktiviteter för klubbens kvinnliga medlemmar. Deltagandet i klubbtävlingarna slog återigen rekord, 

mycket tack vare den nyinförda Order of Merit (OoM) tävlingen. Våra elittjejer lyckades inte ta 

tillbaka Lag SM titel men en andra plats är väldigt bra. 

 

Vår idrottsliga del av klubben är fortsatt uppmärksammad. Lynn Carlsson har visat bra spel på 

Europatouren och är klar för 2018. Dessutom kan hon även titulera sig svensk mästarinna då hon 

glädjande vann SM i matchspel, grattis Ny på touren nästa år är Julia Engström som med fint spel i 

tourkvalet lyckades mycket bra och spelade till sig en bra spelkategori nästa år Vi är fortfarande en 

högt rankad klubb både som junior-, som elitklubb. 

 

All vår verksamhet har finansierats på ett sunt sätt och vi lyckas återigen visa en verksamhet med ett 

finansiellt överskott, 

 

Vi fortsätter att utvecklas tillsammans med Ringenäs Golf AB. Den nyligen genomförda 

medlemsenkäten visar att vi står oss väl i golfsverige. Som medlem i Ringenäs är vi stolta över den 

ständiga utvecklingen även om det finns mycket att förbättra och utveckla ännu mer. Ett stort tack till 

Bolaget och alla anställda. 

 

Medlemsantalet i Sverige ökar, dock inte i Halland vilket är oroande. Det är fortsatt juniorer som 

saknas vilket även syns på det minskade tävlandet i de yngre åren. Vi jobbar ständigt med 

förbättringar och får, om vi vill, god hjälp av 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 m. fl. 

 

Styrelsen ha påbörjat arbetet med 2018 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 budget som skall främja 

golfsveriges Vision 50/50 och söker hela tiden efter nya intäktskällor, då kostnaderna ökar i takt med 

våra ansträngningar. 

Mot ett fantastiskt golfår 2018! 

 

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 2017 har 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 samman-

ställningar 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 de olika tävlingstourer som finns för juniorer samt 

att bibehålla eller öka antalet juniorer i träning. För elitverksamheten har vi haft ambitionen att 

kvarstanna som en av Sveriges ledande juniorklubbar 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. Utöver det har vi haft ambitionen att stötta och skapa 

förutsättningar för våra enskilda elitjuniorer att tävla på hög nivå såväl nationellt som internationellt.  

Tävlingsverksamheten  

När det gäller bredden i tävlingsverksamheten så ökade antalet starter på de olika juniortourerna något 

under året, något som är väldigt roligt och som går emot strömmen i övrigt där många klubbar har 

svårt att driva och utveckla sin juniorverksamhet. I årets final på Hallandstouren var det ett stort antal 

Ringenäs spelare som deltog efter aktivt spel på de olika tournivåerna under året och vi arbetar för att 

det ska fortsätta vara så under längre tid. Något som är tydligt när vi ser andra klubbars utveckling är 

att det är synnerligen viktigt att aktivt arbeta med sin juniorverksamhet för att den inte ska tyna bort. 

Det finns flera klubbar i distriktet som på kort tid gått från att vara livaktiga med ganska stort 

tävlingsdeltagandetill att nästan helt tappa sin juniorverksamhet, något vi tror är väldigt olyckligt för 

en golfklubb. 

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 Nino Palmquist och Tindra Tyrsing.   

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 

även i år se sig besegrade av Hills GC. 2018 är ambitionen givetvis att försöka vinna efter att nu ha 

tagit silver två år i följd. Herrarna lyckades behålla sin plats i division 1 genom stabilt spel, men var 

aldrig riktigt nära att gå upp till Elitserien. 

På individuell nivå finns ett stort antal prestationer att nämna där Lynn Carlsson behåller sitt kort på 

Europatouren där hon under 2018 får sällskap av Julia Engström som vid tourkvalet i Marocko 

lyckades spela till sig spelrättigheter på damernas Europatour (LET) under 2018. Lynn blev även 

svensk mästare i matchspel 2017, en stor och rolig framgång. Julia blir under 2018 den yngsta spelaren 

på LET och hoppas etablera sig väl där under året. Under året har Julia också representerat Europa i 

Junior Solheim Cup samt det kontinentala Europa i Vagliano Trophy som är en lagtävling mellan 

kontinentala Europa och brittiska öarna.  

Ingrid Lindblad har under året spelat bra i flera tävlingar och avslutade året med en tredjeplats i Greg 

Norman Invitational i USA, en tävling där hon också hade sällskap av Casper Carlson som spelade i 

pojkklassen. En annan stor framgång var Josephine Jansons seger i finalen av Swedish Golf Tour i 

slutet av säsongen.   



Emma Svensson har fortsatt sitt framgångsrika spel på college och bidragit starkt till sin skolas 

avancemang på collegerankingen genom flera topp fem-placeringar med en andraplats som bästa 

enskilda placering.   

På herrsidan har Per Längfors stått för de största framgångarna med bland annat segrar på Swedish 

Golf Tour samt på ECCO Tour. Per spelade även Europatour-kvalet, men klarade sig tyvärr inte hela 

vägen.   

Tävlingsmässigt kan man säga att Ringenäs är fullt etablerade som en av landets absolut främsta 

damklubbar och tror att det finns bra förutsättningar för att utvecklas även på pojk/herrsidan. 

Utöver de individuella tävlingsresultaten så har Ringenäs under året stått som värd för Junior-SM i 

matchspel samt för en JMI-tävling. Framför allt Junior-SM var ett stort arrangemang där många 

medlemmar ställde upp och bidrog till att tävlingen blev en succé. Flera av klubbens juniorer fick 

därigenom möjlighet att med hjälp av wild card som klubben fick tävla på en nivå som de annars inte 

kommer åt, något som var väldigt lärorikt för dem. JMI-tävlingen blev också väldigt framgångsrik 

med många startande och den planerar vi för att planera återkommande framöver. Från kommitténs 

sida vill jag framföra ett stort tack till alla medlemmar som på ett fantastiskt fint sätt ställer upp och 

bidrar till att vi kan arrangera den här typen av tävlingar som kräver ganska många funktionärer. 

Tävlingarna och banan har fått väldigt mycket beröm av de juniorer och föräldrar som varit med och 

vi tror att arrangemangen har bidragit till att banan i år hållit en högre kvalitet än vi sett på länge.   

Träningsverksamheten  

Vi har en fortsatt stabil träningsverksamhet med en fortsatt 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 få klubbar som håller igång träningen kontinuerligt, 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.  

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 

Tävlingarna under säsongen har fungerat bra med engagerade tävlingsledare Samarbetet med bolagets 

reception, som svarat för administrationen, har fungerat utmärkt. Ett stort tack.  

Nytt för året har varit en Order of Merit tävling. Sex av klubbtävlingarna ingick i OoM, I denna 

tävling primerades flitigt deltagande före resultatet. Vi vill tacka bolaget för de generösa priserna. 

Deltagandet på våra klubbtävlingar har i år ökat markant jämfört med tidigare år.  

2017. 1580 

2016: 1437 

2015: 1408 

2014: 1369 

2013: 1288 



2012: 1370 

2011: 1407 

2010: 1291  

Årets tävlingar har genererat ca. 272 tkr. i startavgifter varav ca.132 tkr. har gått till 

sponsoromkostnader/priser och ca.58 tkr. till bolagets tävlingsadministration. Överskottet till klubben 

är ca.82 tkr. 

Åldersseriespelet 

Ringenäs har under 2017 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 6 omgångar har spelats på vår 

hemmabana. Tävlingsledare Bengt Pergler och Bo Göransson. Vi har haft representation i D22, D50, 

D60, D70, H40, H50, H60 2 lag, H70 2 lag, H75 2 lag. Årets resultat är mycket glädjande. 4 serie-

segrande lag; D60, H60 lag 2, H75 lag 1 o 2. 

Hallands Gentlemän – Old Girls 

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

Gentlemän spelades 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 22          Frida Svensson 

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

Damer 60           Inger Nilsson 

Damer juniorer:  ----------------- 

Herrar 30:           --------------- 

Herrar 40:           Håkan Persson 

Herrar 50            Jonas Welandsson 

Herrar 60:           Hans Rundblad 

Herrar 70:           Lembit Unt 

Herrar 75:           Rolf Andreasson 

Herrar juniorer:   Joel Petersson                                                                                                         

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

Matchspel 

Under året har det spelats en matchspelstävling där vinnaren blev Nino Palmqvist 

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 

2017. 

 

 



Ringenäs vann även lagtävlingen i Halmstad långgolf och var bästa damlag under Nationella 

Damdagen. 

För Tävlingskommittén 

Jan Bengtson 

 

Damkommittén 

2017 års damaktiviteter började enligt tradition med modevisning och tillhörande buffé onsdagen 12 

april i Ringenäs restaurang. Ringenäs Golfshop och Vi Två visade kläder och skor. Ringenäs shop 

hade nytt grepp i år: personalen mannekängade och Anna Hvit berättade både det ena och det andra 

om dem, så vi skulle lära känna dem bättre! Jättetrevligt!  

Vi hade också lotteri, där priserna skänkts av många generösa företag i Halmstad.  

STORT TACK! 

Dam 9-orna 

Säsongen startade onsdagen 10 maj med en scramble. Vi har också spelat från orange tee, Eclectic 

(över 18 hål), fyrboll/bästboll, signalgolf (där vi startar från olika tees), slaggolf, greensome och 

3klubbor + putter. 

Vi spelade varannan vecka med efterföljande fika. Prisutdelning varje gång i varje klass och även pris 

till de damer som lyckats göra en birdie.  

Det har inte varit lika många deltagare i år, så vi bestämde att bara ha 2 klasser istället för 3. Nästa år 

kommer vi att ha A, B och C-klasser igen och hoppas på fler aktiva! 

Alla damer är välkomna, man behöver inte ha 36 i hcp! Vi vill ha skojiga tävlingar med gemenskap 

oss damer emellan. 

UT I DET BLÅ 6 SEPTEMBER 

Årets hemliga resa gick i år till Rydö GK.  I priset ingick fralla med dryck före spelet, fika i halvtid 

och en god lunch efteråt. Shotgun-start och vi gav oss alla ut till våra hål. Vädret var hotande hela 

dagen, men vi klarade oss ända tills vi satt inne och lunchade! 

Efter lunchen var det prisutdelning, där alla får pris. Alla har med sig ett inslaget paket värt 100:- så 

alla är vinnare den dagen! 

Bussen var som vanligt sponsrad av BENDT BI ABL AV. TUSEN TACK!!!!! 

Avslutning 

Sista tävlingen för säsongen var 13 september, då vi spelade lagtävlingen ”VALSEN”.  Tre i varje 

boll, hål 1 räknas det bästa resultatet (poängbogey), hål 2 de två bästa poängen, och hål 3 de tre bästa. 

Sen börjar man om! Riktigt kul. Och efteråt också enligt tradition den goda fisksoppan! 

Drömscoren 

I år hade vi valt att istället för match-spelet spela något som vi kallade Drömscoren. Varannan vecka, 

då vi inte har damernas 9a, kunde man vid 8 olika tillfällen spela röd slinga och skriva upp antal slag 

per hål varje gång i en speciell pärm i damrummet.  När man spelat sista gången 23 augusti drog man 

av de slag man hade enligt hcp då och fick sin drömscore. Alltså en form av eclectic! 

Vi ska ha drömscoren även nästa år och hoppas på många ivriga damer! 

För de damer, som gärna vill spela match-spel, ni kan vara med Ringenäs GKs matchspel över 18 år, 

inte bara för männen! 



Havring Cup 

Ännu en nyhet för året! Utbyte med Haverdals GK. Vid tre separata tillfällen har vi spelat bästboll, 

greensome och match-spel. 2 gånger på Haverdal och en gång på Ringenäs. Sista gången på Haverdal 

åt vi lunch tillsammans och hade prisutdelning. 

Ringenäs GK vann vandringspriset i form av en jättefin golfboll i glas, gjord av Steninge Glashytta! 

Bra gjort alla damer som var med! Hoppas på stor uppslutning nästa år, det är nämligen så att vi lottar 

bland de uppskrivna, så alla som vill får chans att vara med och spela! 

Vi skickade också ut en enkät till alla damer, både i bussen och i damrummet, där man fick skriva 

synpunkter och vad  har varit bra/dåligt. Många olika önskemål, men vi ska försöka göra vårt bästa för 

att tillgodose de flesta! 

Ringenäs GKs damkommitté´ har 2017 bestått av: 

Anne Pettersson, Erna Götesson, Ethel Lejon, Gunilla Björkman, Helga Gudjonsdottir, Kerstin 

Kolmodin och Lotta Rautenberg.  

För damkommittén  

Gunilla Björkman 

 

Seniorkommittén 

Kommittén har i år bestått av ordf. Johnny Petersson, vice ordf. och tävlingsansvarig Boel Blücher, 

sekr. Olle Lejon, kassör Solveig Svedberg, fadderverksamhets- och OG-ansvarig Margareta 

Wiedesheim och hemsidesansvarig Maj-Lis Petersson. Vi har dessutom 17 st. tävlingsledare som alltid 

ställer upp, oavsett väder. 

Kommittén har haft fyra planeringsmöten + flera AU-möten. 

Till alla tävlingsledare och kommittéledamöter STORT TACK. 

Alla 55+, som är medlemmar i SGF, hälsar vi välkomna i våra aktiviteter. I år har det varit 135 

deltagare, därav 44% damer. 

Vi började året med två regelträffar. Därefter hade vi, i början av april, årets upptaktsmöte där årets 

aktiviteter presenterades. Det var som tidigare år stor uppslutning. Vi har i år haft 87 tävlingar, M-

golfen 25 och TT-golfen 62. Vi började tidigt med lag- och partävlingarna fyrboll, greensome och 

foursome för att innan sommarfesten spela en ny variant där vi spelade 6 hål fyrboll + 6 hål greensome 

+ 6 hål foursome. Lagtävlingarna är populära och anmälningslistorna blir snabbt fulltecknade. Vi hade 

vårsäsongens avslutning i Hembygdsgården, Gullbrandstorp. Traditionsenligt började vi dagen med 4-

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

Det var stor uppslutning och glatt humör. I början av augusti hade vi för andra gången MTT-

mästerskap och då gäller att ha bäst placering på måndagen och torsdagen i samma vecka. Rolf 

Andreasson hade toppat formen just den veckan och vann båda dagarna. GRATTIS! I mitten av 

september spelade vi om Demles vandringspris, vilket man får behålla efter tre inteckningar. Vi 

spelade med fyra klubbor i bagen och Rolf Andreasson, som spelade på topp med drivern, 5:an, 9:an 

och puttern, tog sin första inteckning. Årets bussresa gick till Skepparslövs gk på våren och utflykten 

med egna bilar till Laholm på hösten. Båda resorna med god uppslutning. Det var god stämning vid 

julavslutningen i slutet av november med information av klubbchefen Maria, prisutdelning för hösten, 

lotterier och allsång. Nytt för året var julbord mini, som blev mycket uppskattat. Antalet starter har i år 

varit ca 1900 och därav 34% damer. När det gäller M-golfen är det 43% damer och TT-golfen 32%. 

Samarbetet med receptionen har fungerat mycket bra. Detta år har vi lagt in all information själva på 

hemsidan och det har varit positivt. 

Fadderverksamheten har varit på torsdagseftermiddagar.  



Vid Old Girls tävlingar, tre tisdagar på våren och tre på hösten, har Ringenäsdamerna i år kommit på 

tredje plats (av tretton). 

Vid HG:s tävlingar, fem gånger på våren och fem gånger på hösten, kom herrarna på nionde plats (av 

nitton). 

För Seniorkommittén 

Johnny Petersson 

 

Utvecklingskommittén 

I styrelsen representerar Utvecklingskommittén (UK) även Regel- och handicapkommittén och 

Bankommittén. Regel- och handicapkommittén har under verksamhetsårets sista veckor återuppstått, 

mycket för att de kommande åren bjuder på en hel del spännande nyheter och utmaningar i form av 

nya regler 2019 och nytt handicapsystem 2020.  

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

Dessa samt kommittéernas möten, ligger till grund för den rapportering föreningen gör till SISU och 

som sedan omsätts till bl.a. utbildningsmaterial. 

I slutet av året 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.  

Vi hoppas 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 består numera av fyra personer, en distriktsdomare, en biträdande distriktsdomare och två 

klubbdomare. Allmänna utbildningsinsatser har erbjudits medlemmarna i olika former och en 

regelvandring med våra juniorer har genomförts. I övrigt har kommittén varit tillgänglig för klubbens 

medlemmar och receptionen för att svara på frågor som rör kommitténs arbetsområde. 

 

Tävlingsledarutbildningen har fortsatt under 2017 med fördjupning och praktiska övningar. Sex 

klubbdomare och en biträdande distriktsdomare har utbildats för att vara verksamma vid klubbens 

tävlingar.  

 

Den årliga hcprevisionen 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. 

 

 

 

 

 



Kommittén har flera utmaningar inför framtiden. Fortsatt tävlingsledarutbildning inför SM 2018. 

Utbildning i nytt regelverk inför 2019. Utbildning i nytt hcp- system inför 2020. 
 
För Regel- och HCP kommittén 

Tommy Gustavsson 

 

Bankommittén 

Kommittén 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 genomförandet och resultatet av Magnus 

Sunessons förändringsarbete av banan vilket har varit positivt och medfört ett lyft för hela 

verksamheten. Kommittén har också varit inblandade i utformningen av ordningsföreskrifter och 

lokala regler. 
 
För Bankommittén 

 
Tommy Gustavsson 

 



 

  Resultaträkning 2017     2017-01-01-2017-12-31   

  Intäkter                 

  Medlemsavgifter           695 374   

  Sponsorer             20 900   

  Startavgifter             179 704   

  Statliga och kommunala bidrag         117 490   

  Träning              0   

  Övriga ersättningar och intäkter         21 750   

  Summa intäkter           1 035 218   

  Kostnader                 

  Medlemsavgifter SGF/HGF         314 527   

  Anmälning- och startavgifter, seriespelsavg.       153 845   

  Resekostnader           243 155   

  Matkostnader           12 147   

  Övriga kostnader junior/elit         119 482   

  Läger             51 963   

  Träningskostnader           20 746   

  Administration           14 842   

  Utbildning och kurskostnader         3 150   

  Kost o Logi             10 042   

  Övriga kostnader            41 258   

  Summa kostnader           985 157   

  Årets resultat           50 061   

                    

  Balansräkning 2017             

  Tillgångar                 

  Bankkonto              634 750   

  Bankkonto junior           1 132   

  Summa tillgångar           635 882   

  Skulder och eget kapital             

  Kortfristiga skulder           70 615   

  Eget kapital             515 206   

  Årets resultat           50 061   

  Summa skulder och eget kapital         635 882   

                    

                    

  Jan-Olof Svensson Claes Carlstedt Jan Bengtsson Peter Ljungkvist   

                    

                    

  Martin Engström Bo Eliasson Sofie Widal         

                    



 

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

Intäkter JK Totalt 

Medlemsavgifter   700 000 

Klubbtävlingar   150 000 

Sponsorer o bidrag 20 000 20 000 

Aktivitetsstöd 60 000 60 000 

Summa intäkter 80 000 930 000 

      

Kostnader     

Tävlingskostnader 205 000 270 000 

Åldersserie   50 000 

Seriespel, dam o herr 70 000 70 000 

Träningskostnader 10 000 20 000 

Läger 50 000 50 000 

Kost mm   70 000 

SGF   315 000 

Senior, dam   15 000 

Utbildning   35 000 

Övrigt 25 000 25 000 

Vision 50/50   75 000 

Summa kostnader 360 000 995 000 

      

Resultat -280 000 -65 000 

      

Medlemsavgifter 2018 2019 

Senior 388 kr 388 kr 

Junior 253 kr 253 kr 

   

  

 

Styrelsen Valberedningens förslag: Suppleanter Valberedningens förslag

Ordförande

Ej klart Nyval 1 år Gunilla Björkman Omval 1 år

Ledamöter Johnny Petersson Omval 1 år

Claes Carlstedt Vald till 2019 Revisorer

Bo Eliasson Omval 2 år Ulf Carlsson Omval 1 år

Martin Engström Omval 2 år Jan Milén Omval 1 år

Peter Ljungkvist Vald till 2019 Rev suppl K-J Bonnevier Omval 1 år

Jan Bengtsson Omval 2 år För valberedningen

Sofie Widal Vald till 2019 Anne Pettersson och Claes Fahlberg


