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Verksamhetsberättelser för året 2017 
 

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. 

 

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. Tillsammans har erbjudits ett omfattande tävlingsprogram. 

Stor insats har gjorts av många klubbmedlemmar i vård av klubbhus och trädgårdsdelar. 

 

Information till medlemmarna har huvudsakligen skett genom ordförandens blogg som under 

året omfattade 30 st inlägg. Övriga informationskanaler är hemsidan, utskick av 

kommittérepresentanter och anslagstavlan i klubbhuset. 

 

Årets verksamhet gav ett något litet överskott på 3 792 kr. Klubbens ekonomi är därmed 

fortsatt god med en egen kassa som motsvarar ett års fortlöpande verksamhet men den ökade 

konkurrensen om medlemmar i Stockholmsområdet innebär en allt större årlig omsättning av 

medlemskadern och därmed ökad osäkerhet även för klubben på intäktsidan. 

 

Medlemsantalet var vid årets slut totalt 1001 personer vilket är klart lägre än föregående 

årsskifte. Fördelningen kvinnor/män är fortsatt ungefär ⅓ kvinnor och ⅔ män. Föregående 

års ökning av antalet medlemmar i yrkesverksam ålder är oförändrad. 

 

Bolaget har under året genomfört ett stort antal nybörjarkurser. I anslutning till dessa har 

klubben informerat om sin verksamhet.  

 

Restaurangens luncher har under året utvecklats i positiv riktning. Arrangemang med mat och 

dryck på de av klubben ordnade festerna har, som tidigare, varit mycket bra. 

 

 

Damkommittén 
 

Bra säsong. Många deltagare på aktiviteterna. 

 

Genomfört golfresa till Orresta i juni lö-sö med 9 deltagare. Väldigt lyckat. 
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Nationell damdag 17/6 med 72 deltagare. 

 

Deltagare på torsdagsgolfen i snitt 14 deltagare/gång. Minst 9 och som mest 22 deltagare. 15 

tillfällen, avslutades med 18 hål tävling 14/9. 

 

Britta Lundkvist 
Ordförande damkommittén 

 

 

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

Birgit Broström, Gun Håkansson, U-B Hälgöstam, Barbro Sjöberg, Greta Junestrand  

och Tord Jonsson. Tord har tyvärr lämnat oss och ersatts av Karin Ström. 

Under året har 11 kommittémöten hållits. 

 

Kommittén har under året haft ett mycket gott samarbete med alla representanter för G4G och 

räknar med att detta skall bliva fallet även under2018. 

 

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 .  

 

Lotterier vi sålt under året, inbringade en summa av 8000 kr, denna summa gick oavkortad till 

Diakoniarbetslaget i Vallentuna församling, som bidrag till deras arbete för behövande barn i 

Vallentuna. 

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

 

Kommittén har även bidragit till att vi fått en försköning av Pergolan med nya möbler och    

flera skjutbana glasrutor. 

 

Vi har även ordat en kurs för nya medlemmar i ämnet:" Golfvett och Droppning" 

 

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

 

 

Marianne Spegel 
Ordförande klubbkommittén 
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Juniorkommittén 
 

Vi har under 2017 haft ca 30 juniorer i träning på klubben. 

Under våren och hösten hölls juniorträningarna på onsdagar mellan klockan 17-21. 

Det har varit 12 träningstillfällen, 8 på våren och 4 på hösten. 

 

George Saari och Stefan Sandqvist har hållit i träningarna. I en av grupperna har även 

förstärkning från dom äldre juniorerna funnits vid ett antal tillfällen. 

 

Sommarläger hölls traditionsenligt i midsommarveckan. 

Tyvärr hölls inget klubbmästerskap för juniorerna 2017. 

Några av våra juniorer har ställt upp på externa tävlingar i klubbens färger med goda resultat. 

 

Jessica Lindblad 

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 markering av banan. 

  

Under året har kommittén genomfört ett möte  den 20 januari då handicaprevisionen var 

huvudämnet. Översynen av banans markeringar har genomförts vid ett par tillfällen under 

året. Övriga ärenden har kommittén behandlat via mail och telefon. 

 

De lokala reglerna har omarbetats och godkänts av SGDF den 27 april och därefter blivit 

anslagna.    

 

Handicapkommittén ansvarar för att den årliga handicaprevisionen genomförs. EGA 

(European Golf Association) reglerar hur denna skall genomföras.  Underlag för revisionen 

hämtas i 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 2017 kan max de 4 senaste runderna från 2016 komplettera och inräknas i 

miniantalet av 8 rundor. 35 % av medlemmarna uppfyllde kravet. 

    

Kommittén har efter spelsäsongen 2017 valt att låta GIT genomföra den årliga revisionen 

automatiskt vad gäller höjningar. Däremot har kommittén övervägt sänkningar, eftersom det 

inte finns någon automatisk åtgärd för detta i GIT.  

9 medlemmar fick sänkt exakt tävlingshandicap med ett eller två slag, och 66 medlemmar 

fick höjt handicap med ett eller två slag.  

 

855 medlemmar hade den 31 december 2017 hcp 36,0 eller lägre.  
 

Arne Söderberg 

Ordförande Regel- och handicapkommittén 
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Seniorkommittén 
 
Kommittén har under året bestått av Bengt Göran Broström (ordf), Margareta Höglund, 

Jan-Erik Jansson, Lars B Holm, Börje Junestrand, Bengt Hermansson och Per Kollberg. 

Kommittén har haft 3 protokollförda sammanträden under året. 

 

ONSDAGSTÄVLINGARNA har även i år haft ett stort deltagande. Vid sammanlagt 21 

tävlingstillfällen har det varit 1304 startande. Det är ungefär som 2016. I tävlingen ”Order of 

Merit” som gäller de 6 bästa ronderna per deltagare (nettoslag) under säsongen segrade Jan 

Levander i herrklassen och Lena Gustafsson i damklassen. Stort GRATTIS. Ett antal seniorer 

har under säsongen ställt upp som tävlingsledare. Tack alla för er insats. Vill också tacka 

Börje Junestrand och Per Kollberg för ert engagemang beträffande det administrativa arbetet 

kring tävlingarna. Bra Jobbat. 

 

KLUBBMATCHER har under året varit i Waxholm där vi förlorade, i Wäsby där vi vann 

mot Wäsby och Österåker samt i Arninge där vi kom tvåa efter Arninge men före Brollsta. Vi 

inledde också ett nytt klubbmatchutbyte mot Gotska GK. Vi vann hemma med stora siffror. 

Mycket bra spel av våra spelare under året. 

 

SERIESPEL Vallentuna GK har haft ett damlag i D70 med Kerstin Hansson som lagledare 

som kom 4:a i sin div 1 grupp. H60 har haft 3 lag. Lag 1 med Lars Börjesson som lagkapten 

men tyvärr åkte laget ner i div 3. Lag 2 med Bengt Hermanson som lagledare klarade sig kvar 

i div 3. Lag 3 med Per Kollberg som lagledare ligger kvar i div 4. H70 med Lennart 

Gustafson som lagledare kom 3:a i div 2.  H80 med Tore Hansson som lagledare kom 4;a i 

div 1. Tack till alla som deltagit och kämpat för klubben. Nästa år tar vi nya tag. 

 

BRIDGE Under icke golfsäsong har 20 st i snitt spelat bridge varje torsdag på klubben under 

ledning av Agneta Siljekvist. Under hösten var det 10 tillfällen. Vid avslutningen den 14/12 

var det 26 st som deltog. Förtäringen bestod av landgång mm. Dessutom hade vi 

prisutdelning till de 3 par som spelat bäst under hösten. Ett nytt par började spela med oss 

efter utskick från seniorkommittén. Trevligt och fler är välkomna. Totalt är det 30 st som 

deltagit i bridgen under året.  

 

PROMENADER Mellan 5-15 st har under våren promenerat på tisdagar kring Vallentuna 

Ishall och på torsdagar kring golfklubben. Under hösten har promenaderna varit på torsdagar 

med samling på golfklubben. Efter promenaderna har vi avslutat med bastu och gemensamt 

fika. 

 

TENNIS Under hösten startade vi med tennis i Vallentuna tennishall. 8 st har deltagit. 

Träningarna avslutades med gemensamt fika. Fler är välkomna att deltaga. 

 

GYMPA 4 måndagar under hösten startade Lasse B Holm en gymnastikgrupp under ledning 

av Ulrika Skarin i Korpens lokaler i Vallentuna Ishall. Deltagarantalet var mellan 8-11 st.  

 

WHISKEYPROVNING Under ledning av Mats Bjellsäter anordnades en whiskeyprovning i 

november. Deltagarna fick information om whiskeytillverkning och fick också testa olika 

whiskey sorter. 20 st deltog och kvällen blev mycket lyckad.  
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Seniorkommittén tackar alla seniorer för den gångna säsongen och hälsar gamla som nya 

välkomna till 2018 års aktiviteter. Vi kommer att hålla alla seniorer informerade per mail om 

vår verksamhet. 

 

Bengt-Göran Broström 

Ordförande Seniorkommittén 

 

Tävlingskommittén 

 

Under 2017 har i klubben genomförts totalt 2 979 tävlingsstarter varav 788 var gäster. 

 

De största tävlingarna under 2017 har varit: 

 Golfhäftet Trophy med 96 startande 

 Nationalslaget med 84 startande 

 Flaggtävlingen med 82 startande  

 ÄMMA med 80 startande 

OBS I detta ingår ej Onsdagsgolfen som har det största antalet deltagande med ligger under 

seniorkommitténs ansvar. 

 

Vidare så har det med undantag för semesterperioden genomförts tisdag respektive 

torsdagsgolf samt frukostgolf. 

 

Det mest positiva under 2017 var att vi hade totalt 107 anmälda till olika klasser i KM vilket 

var ett klart trendbrott. 

Klubbmästare under 2017 blev: 

 H22 Andreas Wallin 

 H30 Andreas Wallin 

 H40 Leif Nilsson 

 H50 Jeffrey Stilwell 

 H60 Lars Börjesson 

 H70 Göran Blomgren 

 H80 Tore Hansson 

 D22 Cecilia Engblom 

 D60 Berit Helenius 

 D70 Siv Fahlén 

I tävlingskommittén ingick: Roger Widén (ordförande), Lars Börjesson, Lars Henriksson, 

B-G Broström, Bengt Hermansson, Jan Erik Jansson, Per Kollberg, Calle Malmberg, Tönis 

Laks. 

 

Slutligen vill jag tacka alla som deltagit på våra tävlingar samt alla som ställt upp som 

tävlingsfunktionärer och hjälpt att genomföra tävlingarna 

 

Roger Widén 

Ordförande Tävlingskommittén 


