
Ringenäs Golfklubbs verksamhetsberättelse 2021  

Ingrid Lindblad   JSM-guld till Ringenäs! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Det blev Ingrid Lindblad som vann den stora 
interna svenskkampen och tog guld vid individuella 
dam-EM på italienska Royal Park i Roveri. 

Ringenäs spelade tre lagmatcher vid final av årets JSM Klubblag och segrade i 
alla tre, mer värdiga guldmedaljörer är svåra att hitta. Vinnarlaget bestod av 
(från vänster): Alexander Lindström, Mandel Carnegård, Johan Widal, Lucas 
Augustsson, Max Bengtsson, Nino Palmqvist, Moa Svedenskiöld, Josefin 
Widal, Natalie Borg. Coacher: Thomas Lindström och Peter Franzén. 

Under galakvällen delades det ut följande priser: 

Årets Raket – Carl Landh 

Årets Träningspris – Ludwig Libera  

Årets Golfkompis – Svante Bratt 

Årets Spelkompis – Benjamin Andersson 

Coachernas pris – Nino Palmqvist 

Årets Junior – Ingrid Lindblad 

Årets Juniorledare – Julia Engström 

Juniortouren: OoM – Mandel Carnegård, vinnare brutto-  

och nettoklass.  

 

Ovan: Matchstegen 2021 
Vinnare Alexander Lindström 

Ringenäs Juniorgala 2021 

Höger: Nattgolf med  
Halloweentema 
Grillade hamburgare, 
självlysande bollar och lite 
tävling på det. I ett par träd 
gömde sig några läskiga 
Halloween-figurer… 



 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021  

Styrelsen för Ringenäs GK avger härmed verksamhetsberättelse gällande 2021. Styrelsen har 
under året haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande. Under mötena har 
diverse frågor diskuterats i medlemmarnas intresses anda. Mycket vikt har lagts åt Corona-
restriktioner samt omplanering för att möta restriktionerna. 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, 
organisationsförändringar, osv, i syfte att gå igenom förutsättningar för förbättringar av 
golfverksamheten.  

Pandemin har naturligtvis satt sina spår i vår verksamhet. Fram tom 1 juni var det 
tävlingsförbud vilket har inburit att vi tappat intäkter men vi har dock lyckats att skapa ett 
bra resultat trots detta.  

Styrelsen har löpande diskuterat hur vi ska kunna bidra med ett förbättrat bokningssystem 
på klubben, så att alla våra medlemmar lätt kan komma ut på banan. 

Fadderverksamheten är ett viktigt arbete och att vi tillsammans ska välkomna alla nybörjare 
ut på̊ banan.  

2021 kan även sammanfattas som ett bra år, där våra ungdomar fortsätter att prestera bra. 
Ingrid Lindblad med bl a. seger i Europamästerskapet för amatörer och vi tog även hem 
segern i lag-SM för juniorer. 

2022 kommer arbetet att fortsätta med bl a utbildning av nya tävlingsledare. Vision 50/50 
ingår i samarbetet 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 för att vi alla 
ska kunna glädjas och njuta av golfen. Även ett tack till bolagets 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 2022! 

Styrelsen Ringenäs GK 



 
 
 
Seniorkommitténs verksamhetsberättelse 2021 
 
Kommittén, har haft 3 planeringsmöten. De 6 ledamöterna och de 17 tävlingsledarna ser till 
att Senior-golfen blir trivsam och rättvis. Ett stort TACK till er alla!  
 
Seniorgolfare, dvs alla 55+, som är medlemmar i SGF, kan spela med oss. Vi har ett hundratal 
spelande seniorer, som mer eller mindre frekvent deltagit. Fler seniorer välkomnas. Vi är 
ingen ”liga”, så alla är välkomna.  Måndagar, tisdagar och torsdagar spelar vi s.k. MTT golf. 
Måndagar spelar vi poängbogey över 9 hål. Och 18 hål på tisdagar och torsdagar med 
slaggolf.. 
 
I år hade vi inget ”Upptaktsmöte”, på grund av Coronan. När väl restriktionerna släpptes 
började golfen med inbokade tävlingsledare och registrerade tävlingar. I år tävlade vi från 
juli-november. De tre bästa per mån, tis och tor premierades. Antalet deltagande har sedan 
restriktionerna släpptes varit i sort sätt samma som förgående år. 
 
Ett lagspel, scramble, hade vi före midsommar, då alla bjöds på lunch efteråt. Inga andra 
par/lag-tävlingar eller utflykter. Men ett 40-tal var vi som åt julbord tillsammans. Det har 
varit ett positivt gäng seniorer, som till fullo hållit på Corona rekommendationerna. 
 
Mellan någon gång i nov och fram till någon gång i apr spelar vi också golf, dvs när vi får en 
vinterslinga. I år lade sig snön i slutet av november, tyvärr hade inte marken frusit först, så 
vinterspelet lät vänta på sig. 
 
Vi har en ”Vintergolf” pärm, där registreras ett hcp som är skilt från vårt hcp registrerat i 
”Git”. Spelarna gör själva upp om placeringar och gratulerar varandra. Seniorernas damer 
spelar helst på måndagar då är andelen damer 38% damer, på tisdagar och torsdagar sjunker 
andelen kvinnor till 28%.  
 
Jag kan verkligen rekommendera att spela med de trevliga seniorerna, som följer 
golfreglerna. 
 
För Seniorkommittén  
Boel Blücher 

 

 



 
 
 
Damkommitténs verksamhetsberättelse 2021 
 
Det blev som för alla andra ett annorlunda år, vår tradition med modevisning som uppstart i 
april blev inställd även i år på grund av pandemin. Hela dam-verksamheten låg på is till den 
9/6 då vi kunde starta både första Dam-9an och Drömscoren.  
 
Dam-9an spelades 8 gånger varannan onsdag med efterföljande fika och prisutdelning. 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 med hela 12 speltillfällen att skriva in resultatet på i 
den särskilda pärmen i damernas omklädningsrum, efter sista speltillfället drar man av det 
antal slag man hade enligt sitt hcp och får då sin Drömscore, alltså en form av eclectic. 
 
Säsongen avslutades med tävlingen Valsen och en härlig fisksoppa, efter soppan var det 
prisutdelning för Drömscoren och den avslutande tävlingen. Vi hade fått hemstickade eller 
hemvirkade grytlappar av Mona Sjöberg som lottades ut som extra vinster. Även vi i 
kommittén fick ett varsitt par grytlappar, vi tackar Mona så mycket. 
 
Havringcup som är ett tävlingsutbyte mellan Haverdals GK och Ringenäs GK, tävlingen 
spelades med två speltillfällen, en gång på var bana. Segrare blev Haverdals GK som vann 
båda tävlingarna. 
 
Vår hemliga resa blev också påverkad då det inte var lämpligt med bussresa, vi åkte i stället i 
egna bilar och spelade tävling på Laholms GK.  
 
Ringenäs damkommitté 2021 har bestått av: Lotta Rautenberg, Anne Pettersson, Ethel 
Lejon, Kerstin Kolmodin, Monica Elenvik och Kerstin Feldt. Erna Götesson avtackades med 
blomma vid premiärtävlingen. 
 
För Damkommittén  
Lotta Rautenberg  
 
 
 
 



 
 
 
Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2021 
 
Tävlingskommittén ansvarar för klubbtävlingarna och HGDF:s ålderserietävlingar. Under året 
har vi inte kunnat genomföra någon utbildning eller träffar med funktionärer pga covid 19.  
 
All tävlingsverksamhet var inställd fram till 31 maj. Tävlingarna under resterande del av 
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 lockat många deltagare. Vi har genomfört 11 
tävlingar jämfört med 8 under fjolåret. 
 
Årtal Deltagare 
2021  1393 
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 262 tkr i startavgifter varav 128 tkr har gått till 
sponsoromkostnader/priser och 43 tkr till bolagets tävlingsadministration. Överskottet till 
klubben är 91 tkr. 
 
Åldersseriespelet 
Ringenäs har under 2021 deltagit i HGDF:s åldersseriespel och 5 omgångar har spelats på vår 
hemmabana. Vi har haft representation i, D60, D70, H50, H60x2 lag, H70x2 lag, H75x2 lag 
samt H80x2 lag. Årets resultat har varit av blandad karaktär. Grattis H75 lag 1och H75 lag 2 
till seriesegern! 
 
Hallands Gentlemän – Old Girls 
Ringenäs har även deltagit i Hallands Gentlemän och Old Girls spel. 
 
 



 
 
 
Klubbmästerskap 
 
Klubbmästerskapet spelades 7 - 8 augusti med två 18 hålsronder för alla klasser. 
Resultat  
Damer seniorer: Annika Johansson 
Herrar seniorer: Lucas Augustsson 
Damer 22          ----------------- 
Damer 50:          ------------------- 
Damer 60           ------------------- 
Damer juniorer:  ------------------ 
Herrar 22:           Daniel Palmqvist 
Herrar 40:           Peter Franzen 
Herrar 50            Jonas Welandsson 
Herrar 60:           Hans Rundblad 
Herrar 70:           Lembit Unt 
Herrar 75:           Jan Bengtson 
Herrar 80            Bengt Johansson 
Herrar juniorer:   Lucas Augustsson  
                                                                                                       
Dessutom spelades ett handicap-KM i en klass där Bert Johansson segrade. 
 
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 2021 
 
För Tävlingskommittén 
Jan Bengtson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Utvecklingskommitténs verksamhetsberättelse 2021 
 
I styrelsen representerar Utvecklingskommittén 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. Det senaste året har det genomförts 
många utbildningar kring de nya golfreglerna efter att det nya handicapsystemet togs i bruk. 
 
Under verksamhetsåret har olika utbildningar ägt rum, som tex regelkurs utmed banan, och 
utvecklingskommittén 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 tidigare år anordnat en enda stor ERFA-träff för samtliga 
golfklubbars kommittéer. Under de senaste åren har mötesstrukturen ändrats så att varje 
kommitté (bana & miljö, damer, ordförande, tävlingsprogram 2021, domare samt junior & 
elit) haft sin egen ERFA-träff utlagda vid olika tillfällen 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.  
 
Bankommittén 
 
Kommittén har bestått av tre representanter från bolaget (Uno Petersson, Mikael Hjerp 
samt Peter Franzén) och två från klubben (Kenneth Banelind samt Sofie Widal). Vi har 
träffats en gång under det gångna året som gav möjlighet till information och diskussion 
kring gemensamma angelägenheter. Det händer mycket på och omkring golfbanan därav har 
det varit av yttersta vikt att föreningen kunnat komma med synpunkter, förslag och 
förbättringar som behöver åtgärdas. 
 
Regel- & handicapkommittén 
 
I kommittén ingår Gunilla Björkman distriktsdomare, Boel Blücher klubbdomare och Gunnar 
Nilsson distriktsdomare. Kommittén har haft 8 möten där bla lokala regler utformats samt 
regelvandringar planerats och som senare genomfördes vid ett par tillfällen, dock har 
Corona-restriktioner förhindrat en del av utbildningen. 
 
Vi hoppas på ett nytt spännande år med fortsatt utveckling och utbildning inom klubben.  
 
För Utvecklingskommittén 
Sofie Widal 



 

 

Junior- och elitkommittén 

 

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

har lyckats åstadkommit 2021. Vi kan alla visa vår stolthet utåt, för att inspirera och 

attrahera spelare, ledare, föräldrar, medlemmar osv.  

 

2021, har som föregående år, präglats av en pandemi, men som vi än en gång hanterat på 

bästa sätt trots några inställda tävlingar, läger och sociala aktiviteter. Tack vare vår starka 

och familjära gemenskap lyckas vi hitta anpassade aktiviteter och lösningar för att alla ska få 

möjlighet att utvecklas. Året har erbjudit oss flera möjligheter att få utvecklas individuellt 

och i lag, på och utanför golfbanan. Flera juniorer har fått uppleva både motgångar och 

framgångar individuellt såväl som i lag och fått utmana sitt mentala såväl som sitt fysiska 

tillstånd. 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. Som ett resultat av ovan har vi under året haft flera idrottsliga 

framgångar på alla nivåer såväl nationellt som internationellt. Året började med en värdefull 

nominering och tilldelning – Julia Engström nominerad till årets nykomling på Idrottsgalan & 

Thomas Lindström tilldelad PGA Future Fund Club Pro of the year. Två otroligt välförtjänta 

bedrifter! Därefter, ett fantastiskt resultat av Ingrid Lindblad som kammade hem en 

imponerande 3:e plats på Augusta National Women’s Amateur, med Thomas som coach och 

caddie. Med otrolig stolthet kan vi även presentera att Ingrid Lindblad vann EM guld i 

individuella EM. Vi fick även chansen att följa Ingrid och Thomas under British Open och i 

ledarbollen på LET. Vilka framgångar! 

 

Övriga fantastiska topplaceringar av bl.a. John Karlsson 3:e plats och Johan Widal, Mandel 
Carnegård och Josefin Widal fina 2:a platser på Teen Tour Future. Wilma Augustsson 2:a 
plats på Teen Tour First. Två fina vinster av Annika Johansson på Teen tour Future och 
Haverdals Junior Open by PING. Även vinst av Nino Palmqvist och fina 3:e platser av Lucas 
Augustsson och Moa Svedenskiöld på Teen Tour Elite. Moa vann även Swedish Golf Team 
Invitation på Österlens GK och imponerade med en 2:a plats på Irish Womens & Girls 
Amateur Open. Även fantastiska placeringar, av dominerat Ringenäs spelare, på 
Hallandstourfinalen, kul att se. De yngre juniorerna spelade Halland Junior Cup mot 
grannklubbar där äldre juniorer agerade kaptener och där fantastisk laganda uppvisades.  



 
Lag SM för damer och Seriespel för herrar genomfördes under året med spänning och 
bravur. Våra juniortjejer mötte många av Sveriges PGA spelare där laget bestod av Ingrid 
Lindblad, Moa Svedenskiöld, Natalie Borg, Annika Johansson och Josefin Widal. Laget 
tillsammans med Thomas imponerade stort och kom på en fantastisk 4:e plats.  Ingrid fick 
även pris för lägsta score som var 62, dvs 8 under par! Våra juniorkillar spelade seriespel för 
herrar. Även här var det många bra tävlande, bland annat en gammal Ryder Cup spelare. 
Placeringen blev en grym 5:e plats där killarna fick med sig mycket erfarenheter hem. Laget 
bestod av Joel Pettersson, Max Bengtsson, Lucas Augustsson, Nino Palmquist, Alexander 
Lindström och Johan Widal. 
 
Fler fantastiska laginsatser var JSM lag. Ringenäs laget fick uppleva flera utmanande stunder 
men som de återhämtade med skicklighet tack vare en oslagbar laginsats. De tog sig vidare 
från andra omgången med en otrolig återhämtning. Sedan var det dags att spela på 
hemmaplan med stark stöttning från familj och medlemmar där vi också med en otrolig 
laginsats tog oss vidare till nästa omgång. Även under slutspelet imponerade Ringenäs laget 
och lyckades ta sig vidare till final. Under finalen presterade laget stabilt och mötte Landeryd 
i sista matchen. Nino Palmquist blev den som sänkte den avgörande putten på 18:e hålet, 
mot Landeryd. Ringenäs vann samtliga tre lagmatcher, vilket bäddade för Ringenäs första 
JSM-guld. Ett resultat av vår otroliga laganda och som vi kan med stolthet kalla oss för 
svenska mästare. Laget bestod av Moa Svedenskiöld, Natalie Borg, Josefin Widal, Johan 
Widal, Max Bengtsson, Mandel Carnegård, Nino Palmquist, Lucas Augustsson och Alexander 
Lindström. Coacher Thomas & Frasse. 
 
Vi har även genomfört flera lyckade omgångar på vår interna klubbtävling - Ringenäs JMI 
sponsored by FJ & Titleist samt Matchstegen, med flera fina resultat. Sammanfattningsvis, 
ännu ett framgångsrikt år där det finns massor av fler prestationer att nämna.  
 
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 den 

otroliga gåvan från Ringenäs Business Club som sponsrade Juniorverksamheten under årets 

tävling, enormt tacksam för det. Pengarna kommer vi använda till att främja gemenskap, 

kamratskap och utveckling ytterligare. 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 2022 kommer bjuda på minst lika många utvecklande och 
roliga aktiviteter och tävlingar för våra juniorer. Juniorkommittén ser fram emot ett nytt 
friskare år, med all den positiva energin, kreativitet och lärdomar vi tar med oss från 2021. 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  

 



 

 

Nuvarande 
styrelse Namn 

Vald 
t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Ordförande Gunnar Nilsson 2022 1 år  
 Ledamot Carina Johansson 2023 2 år  
 Ledamot  Sofie Widal 2023 2 år  
 Ledamot Kenneth Banelind 2023 2 år  
 Ledamot Jan Bengtsson 2022 2 år  
 Leadmot Frida Svensson 2022 2 år  
 Ledamot Carina Karlsson 2022 2 år  
 Suppleant Boel Blücher 2022 1 år  
 Suppleant Lotta Rautenberg 2022 1 år  
      

 

Valberedningens 
förslag Namn 

Väljs 
t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Ordförande Kenneth Banelind 2023 1 år 
Ersätter Gunnar, har ett år kvar på sitt mandat, 
men väljs av årsmötet som ordförande 

 Ledamot Christian Scharf  2023 1 år 
Fyllnadsval 1 år efter Carina som lämnar styrelsen 
efter halva mandatperioden 

 Ledamot  Sofie Widal N/A 2 år  

 Ledamot Urban Månsson 2023 1 år 
Fyllnadsval 1 år efter Kenneth som tar 
ordföranderollen 

 Ledamot Josephine Jansson 2024 2 år Nyval 

 Ledamot Frida Svensson 2024 2 år Omval 

 Ledamot Carina Karlsson 2024 2 år 
Omval. Valdes in för 1 år som fyllnadsval efter 
Bosse Eliasson 

 Suppleant Boel Blücher 2023 1 år Omval 

 Suppleant Lotta Rautenberg 2023 1 år Omval 

      

 Revisorer   
Väljs 

t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Revisor Ulf Carlsson 2023 1 år Omval 

 Revisor Jan Milén 2023 1 år Omval 

 Revisorssuppleant Jan-Olof Svensson 2023 1 år Omval 

      

 Valberedning   
Väljs 

t.o.m.  Mandatperiod Kommentar 

 Ledamot Gunnar Nilsson 2023 1 år Nyval 

 Ledamot Janne Bengtsson 2023 1 år Nyval 

 Ledamot Bosse Eliasson 2023 1 år Omval 

 Ledamot Carina Johansson 2023 1 år Nyval 

 


