
   

 
 

Verksamhetsberättelser för året 2015 
 

Styrelsen 
 

Klubbens ändamål är att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med 

idrottens mål och inriktning. Detta är säkrat tills vidare genom det avtal som träffades 

med bolaget Golf4Golfer under 2014; ett avtal som även gett medlemmarna både lägre 

årsavgift och möjlighet att spela på andra banor inkluderat i årsavgiften. 

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. 

 

2015 är det första hela året med enbart ideell verksamhet. Styrelsens verksamhet har 

under året fokuserats dels på att vidmakthålla och utveckla samarbetet med bolaget dels 

på aktiviteter som syftar till att vidmakthålla och vidareutveckla klubbkänslan och 

tillsammans med bolaget skapa en sådan atmosfär som lever upp till vår slogan ”Klubben 

med ett stort hjärta”. Samarbetet med bolaget har härvidlag varit den högst prioriterade 

uppgiften för styrelsen och vi noterar med tillfredsställelse att samarbetet är gott. Att 

utveckla klubbkänslan är ett arbete som kräver ständig utveckling med hänsyn till det 

glädjande och kraftigt ökade medlemsantalet samt med hänsyn till den ålders- och 

attitydförskjutning som ständigt sker.  

 

Medlemsantalet ökade även under 2015 markant och var vid årets slut totalt 1204 

personer. Särskilt glädjande var ökningen med 210 nya fullvärdiga medlemmar. Det totala 

medlemsantalet fördelade sig på 885 fullvärdiga medlemmar, 183 Mitt-i-livet och f.d. 

introduktionsmedlemmar, 93 juniorer och 38 övriga kategorier. Fördelningen 

kvinnor/män är ganska exakt ⅓ kvinnor och ⅔ män. Den ökade medlemstillströmningen 

är mycket positiv för klubbens utveckling. Ökningen sker inte minst av personer i 

yrkesverksam ålder vilket stärker klubben långsiktigt samtidigt som det ställer särskilda 

krav på klubbaktiviteters innehåll och tidsmässiga placering. Det ökade medlemsantalet 

och den ökade konkurrensen om medlemmar framför allt i Stockholmsområdet innebär 

också en allt större årlig omsättning av medlemskadern. 

 

Bolaget har under året bedrivit en mycket omfattande utbildningsverksamhet. Behovet av 

faddrar att ta hand om dessa nya potentiella golfspelare är stort. Klubben har kvar en 

uppgift att framgent i högre grad bistå med detta. 

 

Styrelsen har uppmärksammat den problematik som bolaget haft med driften av 

restaurangen. Klubben har bistått med viss rådgivning och konstaterar att såväl utbud som 

kvalitet har blivit tillfredsställande. Mat och dryck på de av klubben ordnade festerna har 

varit mycket bra. 

 

 



   

Damkommittén 
 

Damkommittén har under året bestått av: Mona Wängelin, Aina Syrén, Gun Säfström, 

Harriet Hermansson, Britta Lundqvist och Caroline Ohlsén. 

 

Damernas golfsäsong 2015 har främst präglats av torsdagarna då vi spelat tillsammans 

med herrarna. Vi startade våren med ett 30 tal deltagande damer på vårträffen med 

middag den 23 april. Vi blev serverade en mycket god middag av våra nya krögare. 

Vi presenterade damkommittén, säsongens program och vår nya pro presenterade sig. 

 

Torsdagsgolfen 

Det har varit mycket trevliga kvällar med fullt av liv och rörelse, både innan spel, under 

spel och efter i restaurangen. Under den gångna säsongen har vi haft 141 startande på 14 

stycken genomförda torsdagstävlingar under perioden 7 maj till 10 september. Vi 

blandade starterna med herr och dambollar och vissa mix bollar.  

Stort tack till ledamöterna i Damkommittén som lagt ned arbete och hjälpt till att 

genomföra dessa torsdagar. 

I år hade vi egen avslutning den 10:e september med prisutdelning där vi premierade de 

tre bästa damerna under säsongen.  

1. Mona Wängelin 

2. Sylvi Widforss 

3. Helene Abrahamsson 

 

Den 23 maj bjöd vi in till Nationell damdag på Vallentuna. 21 par deltog och Sylvi 

Widforss från Vallentuna tog hem segern tillsammans med Agneta Degel från 

Stallarholmen 
 

Caroline Ohlsén 

Ordförande Damkommittén 

 

 

Klubbkommittén  
 
Kommittén har under året bestått av: Marianne Spegel ordf. Leena Enbuske,  

Birgit Broström, Gun Håkansson, U-B Hälgöstam, Kerstin Lindström, Barbro  

Sjöberg och Tord Jonsson. 

Under året har 12 kommittémöten hållits. 

 

Kommittén har under året haft ett mycket gott samarbete med alla  

representanter för G4G och räknar med att detta skall bli fallet även  

under2016. 

 

Kommittén har genom välvilliga sponsorer kunnat göra ett antal nya  

planteringar som förskönat Klubbhuset och dess omgivningar. Särskilt till  

våren och sommaren har mycken möda lagts ner för att göra klubben snygg och  

välkomnande. 

 

Vi har även anordnat fyra städdagar med hjälp av frivilliga. Vi tackar G4G för förtäring 



   

vid dessa tillfällen samt för priser vid tävlingar för städarna. 

 

Kommittén har ansvarat för tävlingarna Ämma och Nationalslaget 6/6. Med efterföljande 

middagar. 

Även här vill vi tacka generösa sponsorer för fina priser. 

Till alla sponsorer har skickats Julkort. 

 

Vi anordnade även en välbesökt höstfest med uppskattad underhållning av Lasse  

Lundqvist och de unga Henrikssons . 

 

Lotterier vi sålt under året inbringade en summa av 7250 kr, denna summa  

gick oavkortad till Diakoniarbetslaget i Vallentuna församling. 

Bidraget mottogs tacksamt av Diakonin, som även sände oss ett fint tackbrev. 

(se anslagstavlan) 

 

Pegkoppar till alla utslagsplatser har införskaffats (utan kostnad). 

 

Vi har även fått tillstånd att under våren anlägga en Boulebana i anslutning till uteplatsen. 

Detta utan några kostnader för våra medlemmar. Vi hoppas att Boulebanan skall locka till 

sig även icke golfare vilket kan vara bra för både Restauranten och för medlemmarna. 

 

Marianne Spegel 

Ordförande Klubbkommittén 

 

Juniorkommittén 
 

Juniorkommittén 2015 har bestått av 3 deltagare.  

 

Juniorträning erbjöds både till klubbens juniorer men även till juniorer som inte var 

medlemmar i klubben. 

 

Klubben har 93 juniorer totalt och nästan hälften av klubbens juniorer deltog i 

juniorträning under 2015. Under 2015 hade vi ca 50 juniorer aktiva i juniorträningen i 

åldrarna 5 – 18 år. Juniorträningen genomfördes på onsdagar. 

 

Sommarläger genomfördes i början av sommarlovet och det var väldigt uppskattat av 

våra juniorer. Lägret avslutades med en tävling. 

 

I år genomfördes även KM för våra juniorer och vi hoppas att få ännu större uppslutning 

till nästa säsong. 

 

I slutet av säsongen avslutade juniorerna med sin tävling, en scramble och en uppskattad 

prisutdelning. 

 

Målet med juniorverksamheten på Vallentuna GK har under 2015 varit:  

- Vidareutveckla juniorkommitténs organisation med tydliga ansvarsområden och 

uppgifter. Få fler engagerade att driva juniorverksamheten framåt. 



   

- Få ett ökat antal juniorer att delta i juniorträningen. Uppmuntra ungdomarna att 

spela våra lokala juniortävlingar som en del av träningen och gemenskapen inom 

juniorverksamheten och klubben. 

 

Planerna inför 2016 är redan i full gång tillsammans med G4G och George och vi ser med 

tillförsikt på kommande säsong för våra juniorer. 

 

Cecilia Engblom 

Ordförande Juniorkommittén 

 

 

Regel- och handicapkommittén 
 

Kommittén har under året bestått av Yngve Johnsson, Björn Berggren och Arne Söderberg, 

som också varit ordförande.  

Kommitténs ansvarsområde består främst av handicapfrågor, lokala regler och lokala 

bestämmelser samt ansvarar för markeringen av banan. 

  

Under året har kommittén genomfört ett möte den 16 januari då handicaprevisionen var 

huvudämnet. Översynen av banans markeringar med en del förändringar har genomförts 

vid ett par tillfällen under året. Övriga ärenden har kommittén behandlat via mail och 

telefon.    

 

Handicapkommittén ansvarar för att den årliga handicaprevisionen genomförs. EGA 

(European Golf Association) har utarbetat regler för hur denna skall genomföras.  

Underlag för revisionen hämtas ifrån GIT-systemet. Minst 8 registrerade tävlings- eller 

föranmälda sällskapsronder måste vara inrapporterade för att en spelare skall omfattas av 

revisionen. Om inte 8 ronder är inrapporterade 2014 kan max de 4 senaste ronderna från 

2013 komplettera och inräknas i miniantalet av 8 rundor.  

255 medlemmar uppfyllde kravet på minst 8 ronder. 

    

Kommittén har med underlaget som grund övervägt vilka hcp-justeringar som bör ske för 

år 2015. 14 medlemmar fick sänkt exakt tävlingshandicap med ett eller två slag, och 53 

medlemmar fick höjt handicap med ett eller två slag.  

 

Under 2015 har antalet medlemmar med officiellt handicap ökat med 92 medlemmar (850 

st i december 2015). 

 

Arne Söderberg har under mars deltagit i konferens för distriktsdomare i Stockholms 

Golfdistrikts regi vid tre tillfällen.  

 

Arne Söderberg  

Ordförande Regel- och handicapkommittén 

 

 

 



   

Seniorkommittén 
 
Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året.  

 

Seniorgolfens onsdagstävlingar har även i år haft ett stort deltagarantal.  

Vid sammanlagt 18 tävlingstillfällen genomfördes totalt drygt 1200 tävlingsronder av 

många olika deltagare, ett hundratal färre ronder än föregående år och ungefär samma 

antal deltagare. Vid tre tillfällen spelades scramble-tävlingar, säsongens första omgång, 

midsommarveckan och avslutningstävlingen.  

Vid fyra andra tillfällen startade samtliga deltagare från röd tee. Kanonstart tillämpades 

vid samtliga tävlingsomgångar, vilket är mycket uppskattat av deltagarna.  

I tävlingen ”Order of merit”, som gäller sammanlagt resultat av de sex bästa omgångarna 

under säsongens slaggolf, segrade  

 Ingrid Olsson i damklassen med 4 slags marginal till tvåan.  

 Peter Bergfeldt i herrklassen med 7 slags marginal till tvåan. 

 

Som tävlingsfunktionärer har anlitats ett stort antal olika personer bland seniorgruppens 

tävlingsdeltagare. Tack till alla dem. 

Lika så ett mycket stort och hjärtligt tack till Greta och Börje Junestrand för att de 

administrerat och varit huvudledare för onsdagstävlingarna under året.  

 

Årets klubbutbyte med seniorerna i grannklubbarna genomfördes med Arninge GK, 

Brollsta GK, Vaxholm GK och Österåker GK.  

 

Vid seniorernas årliga resa återvände vi till Högbo Bruk och Högbo Golfklubb den 25:e 

och 26:e juni med två mycket härliga dagar och det var inte sämre under den ljusa natten 

med åter igen en utsökt middag på kvällen. Titelförsvarare var Jan-Erik Jansson, men 

Högbomästare 2015 blev Lennart Gustafsson.  

Ett stort tack till Laila och Arne Söderberg som vanligt svarade för ett perfekt 

arrangemang.  

 

Vad seriespelet under Stockholms Golfförbund beträffar har Vallentuna GK under 2014 

representerats i dam- och herrklasserna av följande: 

 D60 med ett matchspelslag. Gruppen spelare som bildat laget har varit ca 10 st. 

Laget spelade i division 4 och förlorade samtliga matcher. Lagledare har varit 

Ewa Malmberg. 

 D70 med ett slagspelslag. Gruppen som bildat laget har bestått av ca 11 spelare 

men 7 bildade laget. Laget spelade i division 3A mot Arninge GK, Åkersberga 

GK och Österåkers GK, och slutade på 2:a plats. Lagledare har varit Kerstin 

Hansson. 

 H55 med ett matchspelslag. Antal spelare som bildade grunden för laget var färre 

än 10 st. Och detta resulterade i svårigheter att få ihop ett lag. Resultatet blev att 

laget hamnade sist i division 3D. Lagledare var Bengt Hermansson. 

 H65 med ett matchspelslag. Laget spelade i division 3A mot Saltsjöbaden GK, 

Ingarö GK och Botkyrka GK. Efter de tre spelomgångarna placerade sig 

Vallentuna GK sist i tabellen med 0 poäng. Lagledare har varit Tõnis Laks. 

 H65 med tre slagspelslag. Det första laget spelade i division 4. Lagledare har 

varit Thomas Henriksson. Det andra och tredje laget spelade sina serietävlingar i 



   

samma division; division 5. Resultatet blev att lag två hamnade på andra plats 

och lag tre på fjärde plats i divisionen. Lagledare för det andra laget har varit 

Arne Söderberg och lagledare för det tredje laget Gösta Fahlen. 

 H75 med två slagspelslag. Ett i division 2 och ett i division 4. Båda lagen 

placerade sig på 4:plats i var sin division. Totalt var det 14 st spelare som bildade 

grunden för lagen. Lagledare har varit Tore Hansson och Ove Olsson. 

    

Bridge spelades som brukligt varje torsdag under vintermånaderna. Ur en grupp om 30 

spelare har genomsnittet varit 20 st deltagare. Säsongen startas och avslutas med en 

spelkombination bridge-golf. Ansvarig för bridgen har varit Agneta Siljekvist 

 

Deltagarna; mellan 6 och 12 st, i motionsgänget har varje tisdag; på Vallentuna IP, och 

torsdag; på Vallentuna GK, under vintermånaderna varit verksamma med raska 

promenader, eller skidåkning beroende på vad vädret har tillåtit, i ca 1,5 timme med 

efterföljande dusch och bastu. Kaffet, mackan och lösning av dagens aktuella problem är, 

förutom ökat välbefinnande, var deltagarnas belöning. 

 

Seniorkommittén tackar alla seniorer för den gångna säsongen. 
 

Tõnis Laks 

Ordförande Seniorkommittén 

 

 

Tävlingskommittèn 

 

Under 2015 har i klubben genomförts 2423 tävlings starter (2015 2569; 2013 2640; 2012 

2559). Efter flera års minskning ökade tävlingsstarterna med 32% under 2011 och 2012, 

2013 och 2014 låg vi på i stort sett samma nivå. Antalet tävlande gäster har legat på 

samma nivå de senaste åren. Tävlingsutbudet har varit likvärdigt med 2014 och till 

prisborden har klubben haft flera sponsorer. 

 

De största tävlingarna var: 

Golfhäftet Trophy med 128 deltagare och Golvslaget med 100 deltagare. 

Vidare samlade Ämma, Flaggtävlingen och Nationalslaget mellan 50 och 80 deltagare. 

Vårt största tävlingsdeltagande har utgjorts av seniorgolfen på onsdagsförmiddagarna 

med genomsnittligt ca 60 deltagare varje onsdag. 

Vidare har i stort sett varje vecka genomförts torsdagsgolf samt frukostgolf. Dessa 

tävlingar genomförs över 9 hål och ingår ej ovanstående tävlingsstatistik. 

 

Tävlingsdeltagandet synes vara jämt fördelat under säsongen. Par-tävling är den 

populäraste tävlingsformen. 

 

Klubbmästare 2015: 

Herrar: Bobo Börjesson   Damer 70: Ingrid Olsson 

Herrar 45: Kenneth Dahlin   Herrar 55: Mats Thorstenson 

Herrar 65: Lennart Gustavsson  Herrar 75: Jan Erik Jansson 

 

I tävlingskommittèn ingick: Roger Widén (ordförande), Carl-Arne Malmberg, Örjan 



   

Ström, Bengt Hermansson, Lars Börjesson, Jan-Erik Jansson, Tõnis Laks, Bengt-Göran 

Broström och Lars Henriksson. 

 

Slutligen vill jag passa på och tacka alla som deltagit på våra tävlingar och alla som ställt 

upp som tävlingsfunktionärer och hjälpt till att genomföra tävlingarna. 

 

Roger Widén 

Ordförande Tävlingskommittén 


