
 

 

Verksamhetsberättelser för året 2018 
 

Styrelsen 
 

Styrelsen har haft 7 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. 

Stora insatser har gjorts av många klubbmedlemmar genom vård av klubbhus och 

trädgårdsdelar. 

 

Information till medlemmarna har huvudsakligen skett genom ordförandens blogg som under 

året omfattade 33 inlägg. Övriga informationskanaler är hemsidan, utskick av 

kommittérepresentanter och anslagstavlan i klubbhuset. 

 

Årets verksamhet gav ett underskott på 37 591 kr. Klubbens ekonomi är trots detta fortsatt 

god. Den ökade konkurrensen om medlemmar i Stockholmsområdet innebär en allt större 

årlig omsättning av medlemskadern och därmed ökad osäkerhet även för klubben på 

intäktssidan. 

 

Medlemsantalet var vid årets slut totalt 963 personer vilket är något 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 haft en kraftig minskning av antalet nybörjarkurser och deltagare. 

Tanken var att representanter för styrelsen och kommittéerna skulle presentera klubben vid 

avslutningen av kurserna. Detta skedde vid några få tillfällen av klubbens representanter. Vid 

övriga tillfällen skedde informationen genom tränarnas försorg. 

 

Bolaget tvingades att driva restaurangen i egen regi då de krögare som var aktuella hoppade 

av i sista stund. Att driva restaurangen i egen regi var en utmaning. Med denna förutsättning 

anser klubben att verksamheten har skötts på ett fullgott sett. Arrangemang med mat och 

dryck på de av klubben ordnade festerna har varit till full belåtenhet. 

 



Damkommittén 
Damkommittén för 2018: Britta Lundkvist, Ingrid Skoglund, Lena Andersson, Lisbeth 

Kjellander och Maria Vestin. 

 

Säsongen startade med traditionell Uppstartsträff 24 april med efterföljande middag i 

klubbhuset. 45 golfsugna damer samlades för att lyssna på säsongens planering samt 

information från pro och G4G. 

 

Den nationella damdagen spelades 16 juni med 50 deltagare varav 50% var gäster från andra 

klubbar. 

 

Torsdagsgolfen (9 hål) genomfördes hela säsongen med start 3 maj och avslutning 13 

september. Sammanlagt blev det 12 tillfällen med 135 deltagare. Avslutningen förgylldes med 

en separat tävling (18 hål) samt efterföljande middag med prisutdelning för dagen samt för 

säsongen. Den åtråvärda vandringspokalen och Order of merit vanns av Rigmor Öberg. 

 

Eclectic löpte även på under säsongen och vanns av Sylvi Widforss. 

 

Säsongen avslutades med en golfresa över lördag-söndag, 22-23 september, till fantastiska 

Strand Golf AB i Eskilstuna. 10 entusiastiska deltagare deltog med stor glädje. 

 

Tack alla deltagare och påhejare av damkommitténs verksamhet! 

Tack även G4G för samarbete! 

 

Britta Lundkvist 

Ordförande Damkommittén 

 

 

Juniorkommittén 
Vi har under 2018 haft ca 40 juniorer i träning på klubben. 

 

Säsongen startade med träningar på Ullna Indoor med ett antal tillfällen. 

 

Under säsongen hölls juniorträningarna på onsdagar 10 tillfällen på våren och 6 tillfällen på 

hösten. Svante Adelin och Stefan Sandqvist har hållit i träningarna som bland annat innehållit: 

 

• Spel tillsammans med juniorerna på banan (tränare och föräldrar) 

• Uppvärmningsprogram som juniorerna kört själva inför varje träningstillfälle (i början 

tog vi tid av varje pass för att utbilda för att successivt låta juniorerna göra detta på 

egen hand innan sessionen i fråga). 

• Arbete med värdegrunder; Glädje, Gemenskap och Utveckling. Juniorerna är 

delaktiga. Prestationer i de tre områdena lyfts varje dag under lägret samt vid 

veckoträningarna. 

 

På söndagarna har vi även haft ”Golfkul”, träning för dem yngsta. 

Ansvarig för detta har Joakim Bodin varit. 

 

Sommarläger hölls traditionsenligt i midsommarveckan, 18-21 juni. 

 

Klubbmästerskapet hölls i samband med ”stora” KM och gick över 18 hål. 



Vi hade även juniorer som startade i H22 med goda resultat. 

 

Stefan, Jessica och Cecilia 

Juniorkommittén 

 

 

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

Gun Håkansson, U-B Helgöstam, Barbro Sjöberg, Greta Junestrand och  Karin Ström. 

Under året har 10 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 under2019. 

 

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. 

 

Tyvärr blev vi bestulna på våra växter innan de hann planteras. Nya växter måste inhandlas. 

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 Nationalslaget den 6/6 och ÄMMA den 1/9, med 

efterföljande middagar. 

 

Vi tackar alla generösa sponsorer för fina priser. 

Till alla sponsorer har skickats Julkort. 

 

Vi anordnade även En välbesökt höstfest den 27/10 med uppskattad underhållning av Lasse 

Lundqvist .  

 

Lotterier vi sålt under året har inbringade en summa av 10000kr. Denna summa gick 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. 

 

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 

 

 

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 19 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. 

 

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 2018 kan max de 4 senaste runderna från 2017 komplettera och inräknas i 

miniantalet av 8 rundor. 38 % av medlemmarna uppfyllde kravet. 

    

Efter spelsäsongen 2018 gäller sedan tidigare år att höjningar av hcp inför 2019 sker 

automatiskt genom GIT vad gäller höjningar. Däremot har kommittén behandlat sänkningar, 

eftersom det inte finns någon automatisk åtgärd för detta i GIT.  

10 medlemmar fick sänkt exakt tävlingshandicap med ett eller två slag, och 67 medlemmar 

fick höjt handicap med ett eller två slag.  

 

851 medlemmar hade den 31 december 2018 hcp 36,0 eller lägre.  

 

Arne Söderberg 

Ordförande Regel- och handicapkommittén 

 

 

Seniorkommittén 
Kommittén har under året bestått av Bengt Göran Broström (ordf), Margareta Höglund, Jan-

Erik Jansson, Lars B Holm, Börje Junestrand, Per Kollberg och Bengt Hermanson. Thomas 

Henriksson har adjungerats till vissa frågor rörande klubbmatcher. Kommittén har haft 3 

protokollförda möten under året. 

VÅRENS AKTIVITETER 

BRIDGE på torsdag em på klubben under ledning av Agneta Siljekvist. 22 st deltagare i snitt 

vid 9 omgångar. Totalt deltog 29 personer. Vårens bridge avslutades med landgång, 

prisutdelning och bridge. 25 st deltog. TACK Agneta för ditt fina jobb. 

GYMPA i Korpens lokaler i ishallen. Deltagarantalet var mellan 15 och 25 st vid 10 tillfällen. 

Mycket omtyckt av deltagarna. TACK Lasse B Holm för ditt engagemang. 

TENNIS i Vallentuna Tennisklubbs lokal på måndagar. Deltagarantalet var mellan 4 och 9 st 

vid 10 tillfällen. 

VINPROVNING 26 st deltog i vinprovningen under ledning av Sommelier Kenneth 

Vågeteg. 

PROMENADER Tisdag och torsdag var det mellan 4 och 20 deltagare, växelvis runt ishallen 

eller Vallentuna GK. Bastu och fika avslutade fm. 

SOMMARENS AKTIVITETER 

ONSDAGSGOLFEN är mycket omtyckt av ca 175 st seniorer. Det har varit 21 st onsdagar 

med 36 till 94 st deltagare/tillfälle. Totalt 1226 startande. I tävlingen ”Order of Merit” som 

gäller de 6 bästa ronderna per deltagare (nettoslag) under säsongen, segrade Lars Börjesson i 

herrklassen och Maj Herold i damklassen. Stort GRATTIS. Ett antal seniorer har under 

säsongen ställt upp som tävlingsledare. TACK alla för er fina insats.  

Vill också TACKA Börje Junestrand och Per Kollberg för ert arbete beträffande det 

administrativa kring tävlingarna. Bra Jobbat. 

KLUBBMATCHER har under året spelats hemma mot Waxholm och Wäsby/Österåker och 

vi vann vid båda tillfällena. På Brollsta GK mötte vi Brollsta och Arninge. Arninge vann, 



Vallentuna tvåa före Brollsta. Som avslutning på säsongen åkte 20 st till Gotland och mötte 

När GK och Gotska GK. Efter 2 dagars spel vann Gotska före Vallentuna och När. Bäst 

individuellt kom Carl-Arne Malmberg Vallentuna GK. 2 mycket trevliga dagar med sol och 

blåst. TACK alla som deltagit i klubbmatcherna. 

SERIESPEL Vi har haft representationslag i D70, H60 3 lag, H70 2 lag och H80 1 lag. 

Resultat finns under tävlingskommittén. Alla har kämpat mycket bra. TACK för er insats. 

HÖSTENS AKTIVITETER 

GYMPA 10 måndagar i Korpens lokaler i ishallen under ledning av Ulrika Skarin. 

Deltagarantalet har varierat mellan 14 och 18 st. Mycket uppskattat av deltagarna. Sedan 

kunde de som ville få en härlig lunch till reducerat pris i Rocky Bar. Tack Lasse B Holm för 

det fina jobb du gör. 

TENNIS 9 träningstillfällen i Vallentuna Tennisklubbs lokal. Deltagarantalet var mellan 3 och 

7 deltagare. 

PROMENAD Torsdagar har mellan 12 och 15 st promenerat 5 km spåret  vid Vallentuna IP 

och avslutat med bastu. Ett flertal har sedan gått till  Rocky Bar i ishallen och tagit en fika 

eller ätit lunch. 

BRIDGE From hösten-18 ligger inte bridgen under seniorkommittén, inte heller under 

Vallentuna GK. Verksamheten har flyttat till Täby kommun. 

Seniorkommittén tackar alla seniorer för den gångna säsongen och hälsar gamla som nya 

välkomna till 2019 års aktiviteter. Vi kommer att hålla alla seniorer informerade per mail och 

på klubbens hemsida om vår verksamhet. 

 

Bengt-Göran Broström 

Ordförande Seniorkommittén 

 

Tävlingskommittén 

Under 2018 har i klubben genomförts totalt 3 347 tävlingsstarter varav 1 095 var gäster. 

 

De största tävlingarna under 2018 har varit: 

• ICA Kragsta Open med 83 startande 

• Nationalslaget med 84 startande 

• ÄMMA med 74 startande 

• Flaggtävlingen med 68 startande  

 

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

seniorkommitténs ansvar. 

 

Vidare så har det med undantag för semesterperioden genomförts tisdag respektive 

torsdagsgolf samt frukostgolf. 

 

I seriespel har vi deltagit med 10 stycken lag, 2 stycken dam och 8 stycken herr. Detta är 

rekord för Vallentuna GK att delta med så många lag 

 

Vi har också arrangerat matchspelsstege med 24 stycken deltagare. Vinnaren av matchstegen 

blev Bob Börjesson. 

 

Det mest positiva under 2018 var att vi hade totalt 97 anmälda till olika klasser i KM vilket 

var ett klart trendbrott. 

Klubbmästare under 2018 blev: 



• H Junior Filip Lindblad 

• H22 Markku Leppänen 

• H30 Andreas Wallin 

• H40 Markku Leppänen 

• H50 Stefan Gräns 

• H60 Lars Börjesson 

• H70 Rolf Hedenstedt 

• H80 Jan-Erik Jansson 

• D22 Cecilia Engblom 

• D50  Tina Swärd 

• D60 Berit Helenius 

• D70 Margareta Långström 

 

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

Broström, Bengt Hermansson, Jan Erik Jansson, Per Kollberg, och Calle Malmberg som 

representant från Golf4Golfers 

 

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 

 

  

 


