
   

 
 

Verksamhetsberättelser för året 2016 
 

Styrelsen 
 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. 

 

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. Klubbens kvarvarande 

åtagande mot bolaget vad gäller reglering och redovisning av vattenavtappningen till 

Ubbysjön har avslutats i och med årets rapport. 

 

Samarbetet med bolaget har under verksamhetsåret varit mycket gott. Det snabba och enkla 

informationsutbytet som startade redan när klubben överlät verksamheten till bolaget har 

fortsatt i samma positiva anda.  

 

Information till medlemmarna har huvudsakligen skett genom ordförandens blogg som under 

året omfattade 39 st inlägg. Hemsidan har i samarbete med bolaget omarbetats och fått en 

tydligare och enklare struktur samt en mer attraktiv layout. 

 

Klubbens ekonomi är god. Klubben har sedan överlåtelsen byggt upp ett överskott som 

motsvarar ett års fortlöpande verksamhet vilket bedöms ge god stabilitet inför framtiden. 

 

Medlemsantalet har under året varit på samma nivå som föregående år och var vid årets slut 

totalt 1138 personer. Den ökade konkurrensen om medlemmar i Stockholmsområdet innebär 

dock en allt större årlig omsättning av medlemskadern. Antalet fullvärdiga medlemmar har 

emellertid ökat och var vid årets slut 942 st. Det är också en ökning av personer i 

yrkesverksam ålder vilket stärker klubben långsiktigt samtidigt som det ställer särskilda krav 

på klubbaktiviteters innehåll och tidsmässiga placering. Fördelningen kvinnor/män är fortsatt 

ungefär ⅓ kvinnor och ⅔ män.  

 

Bolaget har under året bedrivit en mycket omfattande utbildningsverksamhet. Några 

klubbmedlemmar har under året gjort storartade insatser som faddrar och tagit hand om dessa 

nya golfspelare. Behovet framöver är fortsatt stort.  

 

Styrelsen har med tillfredsställelse noterat att restaurangens verksamhet utvecklats i en 

tydligt positiv riktning i den dagliga serveringen. Mat och dryck på de av klubben ordnade 

festerna har, som tidigare, varit mycket bra. 

 

 

 

 



   

Damkommittén 
 

Torsdagsgolfen snittdeltagande 12-13 st. Avslutning tillsammans med herrarna. 

 

Uppstartsträffen 27/4 var mycket uppskattad 40-tal deltagare. Neil hade happy-hour i shopen. 

Han pratade även inför damerna. 4-5 utskick gjordes med inbjudan. 

 

George hade specialdesignad kurs för damerna vilket uppskattades mycket. 

 

Nationell damdag blev lyckad. 48 deltagare. 

 

Britta Lundkvist 
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 under2017. 

 

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. I samband med Nationalslaget firade klubben att banan fyllde 25 år, vilket drog till 

sig så många besökare att problem uppstod med sittplatser vid middagen eftersom vädret inte 

var det bästa. Nästa gång får vi sätta en limit. 

Vi tackar alla generösa sponsorer för fina priser.  

Till alla sponsorer har skickats Julkort. 

 

Vi anordnade även en välbesökt höstfest med uppskattad underhållning av Lasse Lundqvist .  

 

Lotter som vi har sålt under året inbringade en summa av 7 500 kr som gick oavkortad till 

Diakoniarbetslaget i Vallentuna församling. 

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

 

Under våren anlade vi en Boulebana i anslutning till uteplatsen utan några kostnader för våra 

medlemmar. Vi hoppas att Boulebanan skall locka till sig även icke golfare; kan vara bra för 

restauranten och även för medlemmarna. 

 



   

Kommittén kommer att behöva föryngras, så nya krafter är välkomna att höra av sig. 

 

Marianne Spegel 
Ordförande klubbkommittén 

 

Juniorkommittén 
 

Juniorkommittén 2015 har bestått av Undertecknad, Jessica Lindbladh och Jenni Varbäck.  

 

Kommitté har under 2016 tillsammans med George haft en mycket bra säsong för våra 

juniorer. Vi påbörjade träningen tidigt under våren och uppslutningen har varit god. Vi har 

haft 5 träningsgrupper fördelade på måndagar och onsdagar. 

 

Sommarlägret genomfördes med ett härligt engagemang från både George med sina kollegor 

och våra fantastiska juniorer som gjorde fina framsteg under veckan som bjöd på alla väder. 

 

Höstens träningsomgång skulle avslutas med en traditionell scramble, men på grund av att 

regnet stod som spön i backen körde vi en regeltävling i klubbhuset som avslutades med 

varma mackor och prisutdelning. 

 

Vi ser framemot en spännande säsong 2017 tillsammans med George! 

 

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 5 februari 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) reglerar hur denna skall genomföras. Underlag för revisionen 

hämtas från GIT-systemet. Minst 8 registrerade tävlings- eller föranmälda sällskapsrunder 

måste vara inrapporterade för att en spelare skall omfattas av revisionen. Om inte 8 runder är 

inrapporterade 2016 kan max de 4 senaste runderna från 2015 komplettera och inräknas i 

miniantalet av 8 rundor.  

 

336 medlemmar uppfyllde kravet på minst 8 runder under år 2016. 

    

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



   

spelsäsongen 2016. 39 medlemmar fick sänkt exakt tävlingshandicap med ett eller två slag 

och 34 medlemmar fick höjt handicap med ett eller två slag.  

 

880 medlemmar hade den 31 december 2016 hcp 36,0 eller lägre. Detta är en ökning med 

122 medlemmar i jämförelse med föregående år. 

 

Kommittén genomförde regelutbildning för klubbmedlemmar den 18 april. 

 

Arne Söderberg 

Ordförande Regel- och handicapkommittén 

 

Seniorkommittén 
 
Kommittén har under året bestått av: Tönis Laks (ordförande), Margareta Höglund, Lars B 

Holm, Jan-Erik Jansson och Arne Söderberg 

 
Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året.  

 

Seniorgolfens onsdagstävlingar har även i år haft ett stort deltagarantal.  

Vid sammanlagt 20 tävlingstillfällen genomfördes totalt drygt 1300 tävlingsronder. Ett 

hundratal fler ronder än föregående år och ungefär samma antal deltagare.  

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

deltagare (nettoslag) under säsongens, segrade  

 Britt-Marie Pettersson i damklassen med ett snitt på 73,8 slag.  

 Bengt-Göran Broström i herrklassen med ett snitt på 72,3 slag. 

 

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 först hemma mot 

Waxholm GK, därefter 3-klubbsmötet borta mot Österåker GK och Wäsby GK. Slutligen 

klubbmatch på hemmabanan mot Brollsta GK och Arninge GK.  

 

Vad seriespelet under Stockholms Golfförbund beträffar har Vallentuna GK under 2016 

representerats i dam- och herrklasserna av följande: 

 D70 med ett matchspelslag, som spelat seriematcher mot Täby GK, Huvudstadens 

GK och Åkersberga GK. Sju damer från lagets 10 medlemmar har spelat.  Mycket 

trevliga matcher med trevlig samvaro efter matcherna. Tyvärr lyckades laget inte så 

bra trots många fina insatser. Laget slutade delad 3:a tillsammans med Åkersberga. 

Lagledare har varit Kerstin Hansson. 

 H60 med ett matchspelslag som spelade i division 3 mot Bro-Bålsta, Stockholms GK 

och Nacka GK. De spelade så bra att laget hamnade på första plats i divisionen. 

Lagledare har varit Bengt Hermansson. 

 H70 med ett matchspelslag. Laget spelade i division 1, som i sig bestod av 4 grupper. 

Denna placering var inte helt optimal i förhållande till lagets spelstandard. Laget kom 



   

att förlora alla matcherna utom en som delades. Detta gjorde att laget blev sist i den 
gruppen inom division 1. Lagledare har varit Arne Söderberg. 

 H80 med ett lag som spelade i en norrortsgrupp mot Huvudstaden GK, Arninge GK 

och Täby GK. Laget spela mycket bra och hamnade på andra plats, en hårsmån efter 

Huvudstaden. Totalt var det 7 - 8 st 80-åringar som bildade grunden för laget. 

Lagledare har varit Tore Hansson. 

  

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 5 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 timme med efterföljande dusch och 

bastu. Kaffet, mackan och lösning av dagens aktuella problem är, förutom ökat välbefinnande, 

deltagarnas belöning. 

 

Seniorkommittén tackar alla seniorer för den gångna säsongen.  

 

Tõnis Laks 

Ordförande Seniorkommittén 

 

Tävlingskommittén 

 

Kommittén har under året bestått av: Roger Widén (ordförande), Carl-Arne Malmberg, Örjan 

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

Broström och Lars Henriksson 

 

Statistik från 2016 har så här långt inte varit möjligt att få fram från 2016. Problemet har 

rapporterats till ansvariga för GIT systemet och vi får hoppas på en lösning inom kort. 

Men TK:s bedömning är att tävlingsverksamheten har varit på ungefär samma nivå som 

under 2015 enligt nedanstående statistik. 

 

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 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 under 2016 var: 

- Nationalslaget 120 deltagare 

- ÄMMA 92 deltagare 

- Golfhäftet Trophy 82 deltagare 

Vårt största tävlingsdeltagande har utgjorts av seniorgolfen på onsdagsförmiddagarna med 

mellan 68 upp till 95 deltagare 

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

genomförs över 9 hål och ingår ej i ovanstående tävlingsstatistik. 

 



   

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

tävlingsformen. 

 

Klubbmästare 2016: 

- H22 Henrik Jarpner 

- H30 Henrik Jarpner 

- H50 Anders Pousette 

- H60 Lars Börjesson 

- H70 Lennart Gustafson 

- H80 Kurt Sjöberg 

- D70 Maj Herold 

  

I tävlingskommittén 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 


