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Emma Svensson 
Vinst SM Match Swedish Golf tour, dvs Svensk Mästarinna! 

Till vänster: Scramble, 
Lagen bestod av spelare 
i olika åldrar och nivåe 
Nedan: Tjejaktivitet, 

Frida och Emma 
coachar flickorna 

Ingrid Lindblad 
Vinst Annika Invitational USA. Uttagen till Symetra Florida’s 

Natural Charity Classic 

 
Julia Engström, Tindra Tyrsing, Frida Svensson, 

Thomas Lindström, Emma Svensson, Ingrid Lindblad, 
och Sofia Edman, SM-brons lag 

 

 

Ringenäs Juniorgala.                                                                        Ringenäs D60-lag                 Hans-Inge Larsson och   
Under kvällen delades det ut följande priser                                                                                 Charlotte Mårtensson,  

Årets Knatte-Elsa Ebeling, Träningspris-Lucas                                                                              Vinnare av klubbens Order.                                                  

Augustsson, Coachens pris-Tindra Tyrsing, Årets                                                                        of Merit 2019 

Juniorledare-Oscar Petersson, Årets Hygglo-Alexander 

 Månsson, Årets Raket-Alexander Lindström, Årets Junior 

-Ingrid Lindblad 



 

 

 

Kallelse Årsmöte 
 
KALLELSE 
 

Medlemmar i Ringenäs GK kallas härmed till årsmöte på Ringenäs GK onsdagen den 11 mars 2020 
klockan 18:00. 
 
Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM, delges information från föreningen samt 
Ringenäs Golf AB innan det officiella årsmötet tar vid. 
 
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 Bengtsson, 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 Gunilla Björkman. 
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 2019-12-31 
 
Styrelsen 
Ringenäs GK. 
  



 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019. 
 

Styrelsen för Ringenäs GK avger härmed verksamhetsberättelse gällande 2019. Styrelsen har 
under 2019 haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande och ett enbart med 
minnesanteckningar, då styrelsen inte var beslutsmässig. Under mötena har diverse frågor 
diskuterats i medlemmarnas intresses anda. Mycket vikt har lagts vid 50/50-projektet där 
fokus varit bla. nya toaletter som kommer att uppföras under 2020 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. 
 
Golfen i Sverige har under en tid kämpat mot vikande medlemssiffror men som under 
fjolåret bromsats upp. Ringenäs GKs medlemmar har ökat något under året och nu i januari 
var vi totalt 1 953 (1 939) medlemmar varav 1 804 (1806) aktiva. Medlemmarna är fördelade 
på 772 kvinnor och 1 182 män vilket gör att Ringenäs GK står sig bra i en någorlunda jämlik 
fördelning. Till skillnad mot fördelningen i övriga Sverige där totala antalet medlemmar är 
484 514 (484 373) fördelat på 26,9% kvinnor och 73,1% män. På juniorsidan ser vi i klubben 
en liten ökning bland tjejerna men tyvärr en minskning bland killarna. Totalt i Sverige har 
antalet juniorer minskat med 954. 
 
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. 
 
2019 kan även sammanfattas som ett bra år, där våra ungdomar fortsätter att prestera bra. 
Julia Engström levererar framgångar på Europatouren, Emma Svensson nu proffs och svensk 
mästare i matchspel. Ingrid Lindblad går nu på college i USA där hon haft stora framgångar. 
 
Joel Pettersson, Max Bengtsson, Johan Widal, Nino Palmqvist och Alexander Lindström har 
alla vunnit tävlingar och befäst Ringenäs GK på Sveriges golfkarta. Återväxten ser mycket bra 
ut och vi ser fram emot säsongen 2020. 
  
Även i åldersseriespelet levererar Ringenäs GK med seger hos H50 och H75 lag 1.  Nämnas i 
detta är att vi kommer att ha 2 lag i H80 serien, som är en ny åldersklass från 2020 - detta är 
friskvård! 
 
Räkenskaperna för 2019 kan sammanfattas på ett sunt sätt, året avslutades med en liten 
vinst och ett tillfredsställande överskott.  
 
2020 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 2020 
 
Styrelsen Ringenäs GK. 
 
 

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 mycket bra med engagerade 
tävlingsledare. Samarbetet med bolagets reception, som svarat för administrationen, har 
fungerat utmärkt. Ett stort tack. 

 
Deltagandet på våra klubbtävlingar har i år legat på ungefär samma nivå som 2018,  
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. 250 tkr. i startavgifter varav ca. 76 tkr. har gått till 
sponsoromkostnader/priser och ca. 64 tkr. till bolagets tävlingsadministration. Överskottet 
till klubben är ca. 110  tkr. 
 

Åldersseriespelet 
Ringenäs har under 2019 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 9 omgångar har spelats på vår 
hemmabana. Vi har haft representation i D60, D70, H40, H50, H60 2 lag, H70 2 lag, H75 2 lag. 
Årets resultat har varit av blandad karaktär. Grattis H50 och H75 lag 1 till seriesegern. 
 

Hallands Gentlemän – Old Girls 
Ringenäs har även deltagit i Hallands Gentlemän och Old Girls spel.  
Glädjande är att representationen i Old Girls har ökat från Ringenäs. 

 
  



 
 
Klubbmästerskap 
 
Klubbmästerskapet spelades 10 och 11 augusti med två 18 hålsronder för alla klasser. 
Resultat  
Damer seniorer: Emma Svensson 
Herrar seniorer: Alexander Lindström 
Damer 22          Emma Svensson 
Damer 50:          ------------------- 
Damer 60           Ethel Lejon 
Damer juniorer:  Tindra Tyrsing 
Herrar 22:           Oliver Larsson 
Herrar 40:           Thomas Lindström 
Herrar 50            Jonas Lindberg 
Herrar 60:           Thomas Öhman 
Herrar 70:           Jan Bengtson 
Herrar 75:           Rolf Andreasson 
Herrar 80            Bengt Johansson 
Herrar juniorer:   Alexander Lindström                                                                                                       
Dessutom spelades ett handicap-KM i en klass där segrade Oliver Larsson. 
I Ringenäs matchspel segrade Johan Widal. 
  
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 2019. 
 
För Tävlingskommittén 2019 
Jan Bengtson 

 
 

Bankommittén 2019 
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. Förberedelser har gjorts inför ny 
barnvärdering som kommer att ske under våren 2020. Klubbens representanter har också 
fått möjligheter att följa genomförandet och resultatet av Magnus Sunessons fortsatta 
förändringsarbete av banan vilket har varit positivt och medfört ett lyft för hela 
verksamheten. Tillsammans med regel- o handicapkommittén har man gjort den årliga 
översynen av banans markeringar. Kommittén har också deltagit i utformningen av 
ordningsföreskrifter och lokala regler.  
 
Tommy Gustavsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 och medlemmar 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! Som följd av detta har vi under året ökat antalet juniorer 

i träning och tävlingsdeltagandet på framförallt elitnivå och på vår egen Ringenästour samt 

kombinerat det med idrottsliga framgångar på alla nivåer såväl nationellt som internationellt 

och med fortsatt förmåga att engagera och rekrytera juniorer i stor omfattning. 

Inför 2019 har ambitionen varit fortsatt hög med några särskilda aktivitetsområden i fokus 

med ett uttalat breddfokus. Framförallt har tävling, träning och sociala aktiviteter på alla 

nivåer varit prioriterat. Vi har ambitionen att öka tävlingsmotivationen bland våra juniorer 

och att de äldre juniorerna är förebilder för våra yngre juniorer. 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 

aktiviteter på alla nivåer. Vi ser att vår egen Ringenästour bidrar till en ökad motivation till 

att tävla då juniorerna får chansen att testa på att tävla för första gången på hemmaplan, 

både tävla individuellt och i lag.  Vi ser att våra två sociala aktiviteter, krocket och scramble, 

har varit väldigt uppskattat, där vi haft ett högt antal deltagande på alla nivåer och ett stort 

engagemang från föräldrar. Vi har påbörjat en flicksatsning för flickorna i åldern 13–15, som 

Frida tagit ansvar för att driva, i syfte att öka tävlingsmotivationen samt gruppdynamiken. Då 

vi ser att vi kan öka antalet deltagare på Hallandstouren och Teen Tour First, både på flick- 

och pojksidan under 2020, så kommer satsningen att fortsätta framöver där även pojkarna i 

samma ålder kommer inkluderas.  

Under 2019 har vi fortsatt vara en ledande breddklubb inom den halländska juniorgolfen och 
där resultaten varit synnerligen goda. Damlaget tog ett välförtjänt SM-brons i Lag-SM, vilket 
innebär att vi nu tagit SM-medaljer fem år i rad, ett guld, tre silver och ett brons. På 
individuell nivå har alla fantastiska juniorer imponerat där bl.a. Joel Petersson vann 
Hallandstourfinalen efter särspel och Thea Bengtsson spelade sin första Hallandstour och 
vann. Vi har även Max Bengtsson som vann Hofgård Junior Open, Johan Widal som vann en 
Teen tour First samt Alexander Lindström som representerade Sverige i Quadrangular Nordic 
Match och vann guld. Ingrid Lindblad har haft ett fantastiskt år där hon bl.a. invigde året 
med en otrolig vinst på Annika Invitational i USA som gav henne en inbjudan till att få spela 
sin första Symetraevent i Florida. Hon fick även chansen att spela sitt första majorevent, 
British Open. Nu fortsätter Ingrid sin utveckling på Louisiana College i USA och värt att  
 
 
 



 
 
 
nämna är att hon ligger på 10e plats på världsrankingen bland damamatörer, mycket 
imponerande! Emma Svensson tog sin examen efter fyra fantastiska år på College i USA och 
blev proffs kort därefter med en 2e plats på sin första proffstävling på Swedish Golf Tour. 
Sedan fortsatte Emma i framgångspåret och blev Svensk Mästarinna i matchspel och 
avslutade även året med en 3e plats på Swedish Golf Tour, vilket innebar att hon slutade på 
en 2a plats i rankingen och kommer direkt till finalomgången i Europa Tour-kvalet i januari 
2020. Julia Engström har spelat sin andra säsong på Europatouren och rest världen över med 
många spännande upplevelser i bagaget, bl.a. en 2a plats i Scotland, 3e plats i Kenya och en 
fantastisk prestation i Spanien som slutade på en 4e plats. Sammanfattningsvis, vilka 
fantastiska juniorer vi har! 
Vi avslutade året 2019 med en juniorgala som blev succé där glada juniorer i blandade åldrar 

åt god mat, gick tipspromenad innehållande stationer med lagaktiviteter, fick fina priser och 

lyssnade till Frida Svensson som berättade om sina år på college. Ytterligare ett tillfälle där 

bredd- och elitsatsning går hand i hand, där våra juniorer får uppmärksammas och låtas 

inspireras och motiveras av varandra. Vi har bl.a. Isak Ljungkvist och Tindra Tyrsing som båda 

haft en fin säsong och har planer att börja på college i USA. 

Juniorkommittén är stolta över vart Ringenäs juniorverksamhet befinner sig och för vad vi 

har åstadkommit. Vi kan alla visa vår stolthet utåt, för att inspirera och attrahera spelare, 

ledare, föräldrar, medlemmar osv. Juniorkommittén ser fram emot ett nytt år med all den 

positiva energin och lärdomar vi tar med oss från 2019. 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 

 
Regel- & Handicapkommittén 
 

Kommittén består av fyra personer, två distriktsdomare, en assisterande 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. Kommittén har deltagit i HGDF:s utbildningar kring de omfattande 
regelförändringarna som gäller från 2019. Utbildning har därefter genomförts med cirka 500 
medlemmar. Tävlingsledarutbildningen har fortsatt under året med fokus på 2019 års 
regelförändringar. Fyra klubbdomare har varit tillgängliga för att vara verksamma vid 
klubbens tävlingar. Därtill har funnits två distriktsdomare och en assisterande 
distriktsdomare som stöd. Under året har det inkommit ett antal ansökningar om enskilda 
förändringar av hcp p.g.a. olika omständigheter som sjukdom m.m. Årlig genomgång av 
banuppsättning och markeringar har genomförts. Klubbens lokala regler 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 berörd 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. Fortsatt utbildning av klubbdomare. Utbildning och information om nytt 
hcp-system inför 2020.  
 
För Regel- & Hcp kommittén  
Tommy Gustavsson 

 
 
Seniorkommittén 
 
Kommittén, har haft 7 planeringsmöten. De 5 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. 
Seniorgolfare, dvs alla 55+, som är medlemmar i SGF, är välkomna att spela med oss på 
måndagar, tisdagar och torsdagar. (MTT golf) Vi vill gärna välkomna nya spelare till oss.  
I år sågs vi på regelkurser, innan vårt ”Upptaktsmöte”, som var i början av april.  
Sedan börjar golfen med inbokade tävlingsledare. Måndagar med 9 hål, totalt 26st, då vi 
spelar poängbogey. 
Och 18 hål på tisdagar och torsdagar, totalt 47st, då vi spelar slaggolf. Detta pågår 
april-oktober.  
Några par - och lag-tävlingar bryter av denna regelbundenhet. Dessutom två avbrott med 
bilutflykt till Skogaby GK och Rydö GK. Under två dagar spelar vi om titeln MTT-mästare. I år 
gratulerar vi Ethel Lejon till denna titel. En speciell tävling var också begränsad till att bara 
använda 4 klubbor, som vanns av Ulf Salomonsson, grattis! 
Efter midsommar samlas vi till fest i hembygdsparken, Gullbrandstorp, då delas priser ut till 
de bäst placerade under vårsäsongen och vi grillar och myser med varandra. 
Vid julbordet delar vi ut priser från höstens tävlingar och äter Ringenäs Restaurangs 
förträffliga mat. 
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, då är andelen kvinnor 40%, tyvärr minskar det 
till 30% på tisdagar och torsdagar. Totalt har vi över 2000 starter på ett år. 
Vid Old Girls-tävlingar blev Ringenäs damer 5:a av femton lag, bra svingat! 
 
För seniorkommittén, Boel.Blücher 
 

 

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 år har det genomförts många 
utbildningar kring de nya golfreglerna och nästa år är det dags för det nya handicapsystemet 
att tas i bruk. 
 
 



 
 
 
Under verksamhetsåret har olika utbildningar ägt rum 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 haft en stor ERFA-träff men numera har varje 
kommitté (bana & miljö, damer, ordförande, tävlingsprogram 2019, domare samt junior & 
elit) sin egen ERFA-träff utlagda vid olika tillfällen under hösten. Ett flertal medlemmar från 
klubbens kommittéer har 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 
 

 
Damkommittén 
 
2019 års damaktiviteter började enligt tradition med modevisning och tillhörande buffé 
onsdagen 10 april i Ringenäs Restaurang. Ringenäs Golfshop och Nicco visade kläder både 
för golf och annat. 
Restaurangen hade dukat upp en mycket god buffé åt oss och det var högt i tak! 
Vi hade också lotteri, där priserna skänkts av många generösa företag i Halmstad. STORT 
TACK! 
Dam 9-orna  
Säsongen startade onsdagen den 8 maj med en sedvanlig scramble. Vi spelade varannan 
vecka med efterföljande fika. Prisutdelning varje gång i varje klass och även pris till de damer 
som lyckats göra en birdie.  Vi har varvat par- och lagtävlingar med singeltävlingar under 
året.   
Alla damer är välkomna, man behöver inte ha 36 i hcp! Vi vill ha skojiga tävlingar med 
gemenskap oss damer emellan. Ett bra sätt att lära känna nya damer att spela med! 
UT I DET BLÅ 4 SEPTEMBER  
Årets hemliga resa gick i år till Allerums GK. I priset ingick fralla med dryck före spelet  och en 
god lunch efteråt. Shotgun-start och vi gav oss alla ut till våra hål. Mycket trevlig bana ute på 
landet! 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 BIL 
AB. TUSEN TACK!!!!!  
Avslutning  
Sista tävlingen för säsongen var 11 september, då vi spelade lagtävlingen ”VALSEN”.  
Tradition nu sen några år tillbaka! 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 i 
valstakt 123 123 123! Riktigt kul. Och efteråt också enligt tradition den goda fisksoppan!  
Drömscoren  
I år kunde man vid 12 olika tillfällen spela blå slinga och skriva upp antal slag per hål varje 
gång i en speciell pärm i damrummet. När man spelat sista gången vecka 34 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!   
Havring Cup  
Utbyte med Haverdals GK. Vid tre separata tillfällen har vi spelat en form av Solheim Cup:  
bästboll, greensome och singel match-spel. En gång på Ringenäs i år och två gånger på 
Haverdal. Damerna betalar 50:- startavgift och är det på Haverdal betalar vi greenfee från 
damkommittén.  Sista gången på Haverdal bjöd vi deltagarna på lunch tillsammans och hade 
prisutdelning. I år var det Haverdals tur att vinna vandringspriset för första gången 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. Och de som inte varit med förut har förtur! En 
jätterolig tävling där vi lär känna de trevliga damerna från Haverdal! 
Ringenäs GKs damkommitté´ har 2019 bestått av:  Anne Pettersson, Erna Götesson, Ethel 
Lejon, Gunilla Björkman, Kerstin Kolmodin och Lotta Rautenberg. 
För Ringenäs damkommitté 
 
Gunilla Björkman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Resultaträkning 2019                                                                    belopp i kkr 

Intäkter         

Medlemsavgifter          652     

Sponsorer        21     

Statliga och kommunala bidrag        77     

Klubbtävlingar          250     

Övriga ersättningar och intäkter        50     

Summa intäkter          1 050     

Kostnader         

Medlemsavgifter SGF/HGF        336     

Anmälning- och startavgifter, 
seriespelsavg. 

       108     

Resekostnader          68     

Matkostnader          36     

Övriga kostnader junior/elit        181     

Träningskostnader        18     

Priser          81     

Administration          64     

Bidrag        19     

Kost o Logi        80     

Övriga kostnader           23     

Summa kostnader        1 014     

Årets resultat          37     

          

Balansräkning 2019         

Tillgångar         

Bankkonto         493     

Bankkonto junior        95     

Uppluppna intäkter          159     

Summa tillgångar        747     

Skulder och eget kapital         

Kortfristiga skulder        18     

Eget kapital        693     

Årets resultat          36     

Summa skulder och eget kapital        747     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Revisionsberättelse 2019 
Denna var inte klar vid pressläggningen av verksamhetsberättelsen, kommer att finnas tillgänglig vid årsmötet. 

 
 

Budget 2020   belopp i kkr  

   
Intäkter  JK   Totalt  

Medlemsavgifter    650     

Klubbtävlingar    260     

Sponsorer, gödsling  50      50     

Aktivitetsstöd, övrigt  70      70     

Summa intäkter  120      1 030     

      

Kostnader     

Tävlingskostnader JK  220      220     

Klubbtävlingar    150     

Åldersserie    45     

Seriespel elit, dam o 
herr 

 75      75     

Läger  55      55     

SGF/HGDF    340     

Senior-, damkommitté    15     

Utbildning    20     

Övrigt  50      96     

Vision 50/50  5      155     

Summa kostnader  405      1 171     

      

Resultat -285     -141     

      

Medlemsavgifter  År 2020   År 2021  

Senior  388      388     

Junior  253      253     

Valberedningens förslag 2020 
 
Styrelsens orförande    Supplenanter 
Gunnar Nilsson  omval 1år   Boel Blücher         omval 1år 
     Lotta Rautenberg      nyval 1år 
Ledamöter     Revisorer 
Kenneth Banelind sittande 1år   Ulf Carlsson          omval 1år 
Jan Bengtsson  omval 2år (varav fyllnadsval 1år) Jan Milén         omval  1år 
Bo Eliasson  omval 2år (varav fyllnadsval 1år) Jan-Olof Svensson    nyval 1år 
Carina Johansson sittande 1år 
Frida Svensson  omval 2år 
Sofie Widal  sittande 1år  
 
För Valberedningen 
Martin Engström (ordf), Peter Ljungkvist, Claes Fahlberg.   

 


