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Reception och shop 
För aktuella öppettider se vår   

 hemsida.
Tidsbeställning, medlemsfrågor          

 och anmälan till tävling              
 Telefon  031- 68 18 18               
eller e-post: receptionsg@sisjogolf.se
Se även information här nedan.

Klubbkansli
Telefon  031-748 25 16
Fax  031-748 25 16
Hemsida www.sisjogolf.se Lite nyheter från Sisjö Golf inför säsong 2014

Golfakademin
PGA instruktör Rolf Lossius fortsät-
ter som pro på Sisjö GK. Många som 
har tränat med honom håller nog 
med om att han har ett engagemang 
som smittar. Som medlem kom-
mer du under året få erbjudande om 
lektioner och gruppträning, båda på 
träningsfältet, men också med spel 
på banan med Pro! Glöm inte att 
du alltid kan boka kurs och lektion 
direkt på vår hemsida.
Banan
Förra säsongen presenterade Green-
keeper Per-Martin & Co en fantastisk 
bana och de är fast beslutna om att 
2014 skall bli minst lika bra. Tyvärr 
kom ett avbräck i den allmänna 
förberedelsen då stormen Sven nat-
ten mellan 5 och 6 december drog in 
och ställde till det ute på banan.  Just 
nu står maskinvård, dressning och 
nätsömnad överst i att-göra-listan. 
Vi hoppas presentera en kanonbana 
även i år!
Greenfee
Greenfeepriserna är oförändrade i 
år. Det kostar fortsättningsvis 220 
kr på vardagar och 250 kr på helger 
för heldags greenfee. Grenfeemed-
lemmarna har 20 % rabatt på dessa 
priser.
Greenfeehäften kommer finnas till 

försäljning till alla medlemmar även 
i år. Det kommer finnas två häften att 
välja på med tio checkar i varje häfte 
. Checkarna är inte personliga och det 
går bra att bjuda en vän från annan 
klubb eller använda själv ifall du är 
greenfeemedlem.
Öppnande
Banan har varit öppen med sommar-
greener sedan den 28 februari. Den 
tidigaste öppningsdag i mannaminne! 
Vi tar förstås en liten risk men gör 
samtidigt bedömningen att banan 
klarar öppnandet. Skulle det komma 
en köldknäpp så är det inte mer än att 
vi temporärt stänger spel på sommar-
greenerna. Vi får väl se hur det blir 
med det. Rangen öppnar så snart nät-
arbetet efter stormen är fullt reparerat. 
För mer information om öppettider 
besök hemsidan www.sisjogolf.se. 
eller ring oss i receptionen på 
031-68 18 18.
 
Eva-Britt & Co i receptionen kommer 
jobba i receptionen och caféet som 
vanligt.
Vi ser framemot att få träffa er igen 
och hoppas vi kan hjälpa er på bästa 
sätt.
Välkomna till golfsäsong 2014!
Tereza Palm, Anläggningsansvarig 
Sisjö Golf
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 Ordföranden har ordet

Sisjö Golfklubbs styrelse 2013

Bo Manelius ordförande, Ingemar Johansson vice ordförande, Anders Biveby ledamot, 
Ingalill Fagring sekr., Helena Sellstedt kassör, Marie-Louise Burlin suppl, Lennart Christiansson suppl.  

Den 21 februari 2014. 
Sverige har nu vunnit 14 medaljer i OS 
och hockeymatchen är i full gång mellan 
Sverige och Finland. 
Jag var idag på Vår golfbana och pratade 
med banarbetarna som är fullt aktiva med 
att förbereda banan så att vi skall få en 
bra säsong, nya dräneringar har gjorts på 
många ställen. Dessutom reparerar man 
de omfattande stormskadorna som vi 
blev drabbade av under vintersäsongen. 
Dessa kommer vi inte att lägga 
märke till när spelet börjar. TACK till 
banpersonalen.
Samarbetet mellan Sisjö GK och 
Torrekulla GK intensifieras, medlemmar 
i båda klubbarna kan mot en kostnad 
motsvarande några greenfeerondor 
erhålla fritt spel på varandras banor, 
vilket ger en unik möjlighet att spela 
på två olika typer av banor, och under 
säsongen kommer Torrekulla att utökas 
och blir en 12 hålsbana. Vi kommer 
också att arrangera tävlingar tillsammans 
där vi spelar på båda banorna, det 
kommer att bli riktigt spännande och skoj
Det är inte farligt att spela tävling, det 
är skoj att spel med olika människor 
och lära känna varandra under en 

tävlingsrond, dessutom får man automatiskt 
registrerat sitt HCP genom att spela officiella 
tävlingar, vilket är en förutsättning för 
att få ett Exakt  EGA Tävlingshandicap. 
Olympiagolfen kommer även i år att vara ett 
säsongsarrangemang, som man kan delta i 
och ha mycket nytta av i sitt spelande.
Kommunikation mellan klubben och 
medlemmar blir som övrig kommunikation 
mer och mer digitaliserad. Därför uppmanar 
jag samtliga medlemmar att kontrollera att 
de personliga uppgifterna som finns på ”MIN 
GOLF” på http://www.golf.se/ är korrekta 
så att informationen från klubben blir 
lättillgänglig för alla. Uppgifterna där är varje 
medlems eget ansvar.
Till sist några bra länkar.
http://www.sisjogolf.se/
https://www.facebook.com/
pages/Sisj%C3%B6-Golf-
Klubb/294930793894911?ref=hl

Med hopp om en bra sommar 
Er ordförande
Bo Manelius
Svinga lugnt
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Klubbens höstmöte 14 november 2013
Även i år hade klubben sitt höstmö-

te i World of Golfs lokaler. Som van-
ligt bjöd klubben gästande medlem-
mar på smörgås och kaffe. Klubbens 
ordförande Bo Manellius öppnade 
mötet 19.00 och förklarade höstmötet 
öppnat. Ingalill Fagring valdes till 
mötets sekreterare och stadgeen-
ligt valdes även två justeringsmän, 
Anders Biveby och Egon Dahl för att 
justera mötesprotokollet.
Klubbens kassör, Helena Sellstedt 

gick därefter igenom årets intäkter 

och kostnader och presenterade budgeten 
för 2014. Årsmötet godkände denna och 
även styrelsens föreslagna årsavgifter för 
medlemskap i klubben.

Verksamhetsplanen för 2014 hade tidigare 
skickats som bilaga med klubbtidningen 
och blev godkänd av mötet. Några förslag 
från styrelsen eller inkomna motioner fanns 
inte att behandla.

Sedan alla formaliteter enligt föredrag-
ningslistan avklarats var det dags att över-
lämna utmärkelser till årets klubbmästare 
och vinnare av säsongsmatchen. Anders 

Biveby korade årets vinnare och överläm-
nade priser till dessa. 

Ordföranden tackade därefter alla för vi-
sat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Frågan om klubbens framtid togs återi-
gen upp. Ordföranden svarade att mycket 
annan mark finns för utbyggnad av Sisjö-
området. Inte heller finns någon plan för 
exploatering av området framtagen hittills. 
I ordförandens vision finns klubben kvar 
som 9 hålsbana inom ett bebyggt område 
under lång tid.

Lennart Andrén/Marknadskommittén 

Även i år vann duktiga Anita Jansson 
klubbmästerskapet (36 hål) för damer. 

Snart är det vår !!!

Per Björnekull vann klubbmäster-
skapet (36 hål) för herrar.

Lisbeth Olin vann klubbmästerskapet 
för damer 60. Här får hon priset av 
tävlingsledaren Anders Biveby

Gösta Thorstrand vann klubbmästerska-
pet (36 hål) för herrar 75.

Morgan Nilsson vann klubbmästerskapet 
(36 hål) för herrar 65.

Carl I. Johansson vann klubbmästerskapet 
(36 hål) för herrar 55.



Årsredovisning 2013

- 5 -



  Specifikation av intäkter och kostnader 
       
                          Utfall 2013              Budget 2013 
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Verksamhetsberättelse 2013

Bankommittén
Under 2013 har bankommittén haft 

möten och mailkorrespondens med 
greenkeepern. 

I början av året gjorde banarbetarna 
dräneringsarbeten på banan då nya drä-
neringar och brunnar grävdes och gamla 
igenslammade dräneringsrör byttes. 

Våren inleddes med frystorka som 
inte bara drabbade landets golfbanor 
utan även skog och trädgårdar. Vattnet i 
växtligheten avdunstar  i solskenet men 
ersätts inte från marken p.g.a. frusna 
rötter.  I kombination med blåst blev det 
riktigt torrt.

I början av april arrangerades en städ-
dag då det blev deltagarrekord jämfört 
med tidigare år.

Greenerna tog sig så småningom men 
det torra vädret gjorde att det tog ett tag 
innan hålpiporna från tidigare luftning 
växte ihop.  Tyvärr fick en greenklippare 
ett läckage av olja på 8:ans green som 
orsakade skador. 

Sommaren var ovanligt torr och 
förutom en del åskskurar på försom-

HCP-kommittén
Hcp-justering har skötts automatiskt 

via GIT när spelaren deltagit i tävlingar 
eller gjort en föranmäld sällskapsrond. 
Individuell revidering har av olika 
anledningar även gjorts. Enskild års-
revision har utförts enligt Europiska 
Golfförbundets(EGAs) modellen som 
baseras på minst 8 registrerade HCP-
ronder. 2013/2014 berörde revisionen 
76 spelare. 12 spelare - sänkning med 1 
slag, 29 spelare - sänkning med 2 slag, 
19 spelare - höjning med 1 slag och 16 
spelare - höjning med 2 slag.

Känner du att du ligger fel i handicap, 
tveka inte att höra av dig till handicap-
kommittén.
Hcp-kommittén.

Marknads/Sponsorkommittén
Vi lyckades tyvärr inte knyta några 

nya sponsorkontakter under året och vår 
sponsortävling kunde inte genomföras på 
grund av för få deltagare.

Vid företagstävlingen för 3-manna 
lag "Sisjöslaget 2013" som anordnas 
årligen i samarbete mellan vår klubb och 
Högsbo-Sisjö Industriförening gjordes 
emellertid flera nya kontakter. Under 
hösten följdes dessa upp genom ett 
informationsbrev om våra sponsorerbju-
danden som skickades till en medlem i 
vardera deltagande lag. Inför kommande 
säsong kommer dessa kontakter följas 
upp genom personligt samtal vilket för-
hoppningsvis kan leda till nya samarbets-
partners.

Tävlingen ”Sisjö-Träffen”, frikostigt 
sponsrad av sponsorer, genomfördes för 
sjätte året i rad i september med stort 
startfält och fina priser. Samtliga delta-
gare fick pris.

Holger Petersson/Lennart Andrén/
Roland Ekman

Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen 

haft 11 protokollförda sammanträden 
samt ett antal mailkontakter.

Ordinarie årsmöte hölls den 21 mars. 
Kick-off-möte genomfördes på Grand 

Hotel Falkenberg den 20-21 april med 
styrelseledamöter, kommittéfunktionärer 
och valberedningens ledamöter. 

Höstmöte hölls den 14 november, då 
årsavgifter, verksamhetsplan och budget 
för 2014 fastställdes.

Ordföranden eller representant för 
honom har deltagit i GGFs och SGFs 
årsmöte och ordförandekonferenser.
Administration

Klubben har ej haft några anställda 
under året. All bokföring och redovisning 
har handlagts av kassören tillsammans 
med en klubbfunktionär. Övrig admi-
nistration har skötts av funktionärer i 
styrelse och kommittéer.

Med arvodestjänst har banägaren, 
Kastimar AB, ansvarat för administration 
och medlemsservice. Medlemsinfor-
mation genom Bolletinen finns på vår 
hemsida www.sisjogolf.se.

Den 31 december 2014 var medlems-
situationen följande:

Fullvärdig medlemmar 483
Greenfee-medlemmar 869
Passiva 41
Hedersmedlemmar 4
Totalt 1397
Noteras kan att Sisjö GK ligger tio 

i topp i Sverige när det gäller andelen 
kvinnliga medlemmar.

Medlemsutvecklingen

Kommittéverksamhet
Under året har klubben haft 11 kom-

mittéer:
Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, Junior-, 

Marknads-, Medlems-, Senior-, Sponsor-, 
Tävlings- och Utbildnings-kommitté. 
Respektive kommitté redogör här kortfat-
tat för sin verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret.

Bo Manelius

maren var det mestadels uppehållsväder. 
Banarbetarna fick en ny klippare som 
gjorde fairway tät, jämn och kortklippt, 
och även ruffen hölls relativt kortklippt.

Tee’erna har inte hållit samma fina 
standard som fairway och greener. Det 
finns flera anledningar till att de är 
så slitna. Det blir naturligt dubbelt så 
mycket slitage på en 9-hålsbana jäm-
fört med en 18-hålsbana. Flera tee’er, 
främst dam-tee’er, saknar bevattning. 
Tee’erna är relativt små vilket gör det 
omöjligt att variera tee-markeringarnas 
position så mycket som skulle behövas 
för att ge gräset chans att återhämta sig. 
Banarbetarna försöker att laga och dressa 
tee’erna en gång i veckan. 

På hösten gjordes hålpipning av både 
fairway och tee’er. De mattklädda pal-
larna med vinter-tee ställdes ut relativt 
tidigt, speciellt på korthålen. Förhopp-
ningsvis fick gräset där en chans att 
återhämta sig innan det blev kallt. 

I december blåste en storm ner range-
nätet och dess stolpar mot 1:ans fairway. 
Nätet blev även sönderblåst mot 2:ans 
fairway men där klarade sig stolparna. 
Reparation pågår fortfarande i skrivande 
stund, februari 2014.

Puttinghuset fick en riktig dörr i 
december vilket gör att värmen från gas-
värmaren hålls kvar längre och det blåser 
inte heller in en massa gamla höstlöv och 
skräp.   

Städdagen för 2014 är planerad till 
lördag 5:e april kl 08.00  
Bankommitteén/Anita Jansson

Damkommittén
Tävlingssäsongen startade som vanligt 

med ”Våryran” (norsk poängbogey) med 
information i samband med prisutdel-
ningen.

Vi har haft tävlingar på tisdagar under 
maj-sept. Vi spelade 14 st. 9-hålstäv-
lingar.

Tävlingen ”Får jag lov?” arrangerades 
av damkommittén. 

Vi har deltagit i två olika seriespel: 
hcpserien ”klubbar emellan” för damer 
50+, samt ”Younggirls” D 22-49 år.

En tvådagars golfresa gjordes, denna 
gång till Båstad.

Vi avslutade säsongen med middag på 
Restaurang Chilli.
Marita Andersson/damkommittén
Herrkommittén

Juniorkommittén
Under 2013 återstartade vi på prov en 

liten juniorsatsning som skall byggas 
ut till 2014. Vi började med att skicka 
ut en inbjudan till befintliga medlem-
mars barn att komma och prova på att 
träna golf under 1 dag på påsklovet. Det 
kom 15 juniorer och provade, av dessa 
fortsatte 7 stycken att träna under som-
maren tillsammans med Rolf Lossius 
samt undertecknad. Barnen fick chansen 
att träna 9 gånger med Rolf som PRO.
Samtidigt körde Mikael spelträning varje 
fredag på World of Golf korthålsbana. 
Efter att Rolfs PRO-ledda träning tog slut 
fortsatte Mikael träningen under hösten 
och vintern på Word of Golf.

Till våren skall vi rekrytera juniorer 
från skolor runt Askim, Hovås, Järnbrott 
samt Eklanda genom Skandia Kids-
projektet.  Vi satsar på att minst 35 nya 
juniormedlemmar skall börja träna under 
2014 års säsong.

Mikael Jäder

Klubben har deltagit i GGF serie-
spel H45 , med ett fyrmannalag per 
spelomgång , 6 omgångar på  Par-
tille GK, Chalmers GK, Gullbringa 
G&CC, Sisjö GK, Lysegårdens GK, 
Stora Lundby GK, och placerade sig 
på en 4 plats i sin division
Herrkommittén arrangerade även 
Onsdag golf , varje onsdag fr.o.m. 
den 17 april t.o.m. den 21 september  
med start 17:00, 9 hål .
Ett kort uppehåll under högsom-
martiden, totalt 20 speltillfällen. Vi 
spelade olika singel-spelformer från 
alla tillgängliga tee med fullt eller 
reducerat golfsett i ”ur och skur”.

Spelet gick ut på bästa av 5 ronder 
under vår & höst. Oavsett spelform 
räknades allt om till poäng, och sam-
manlagt blev vinnaren Per Björne-
kull med totalt 182 poäng.
Marek Malek
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Verksamhetsberättelse 2013
Seniorkommittén
På torsdagarna under sommar- och 

vinterhalvåret har som vanligt seniorerna 
idogt medverkat i såväl Trygga Rundan 
som Vinterputtligan. Varje vecka har 
deltagit ca 30-35 entusiastiska seniorer i 
åldrar från några och 60 till dryga 90.

Torsdagstävlingarna avslutades med 
prisutdelning under inspirerande social 
samvaro.

Numera har införts valmöjlighet att 
spela antingen 9 eller 18 hål. 

Tävlingen ”Silverbollen” spelades den 
16 maj och den 19 september. 

Den 3 oktober spelades för tredje året 
Bo Petterssons vandringspris.

Finalen i det alltid så populära Trygga 
Rundan matchspel har genomförts. En 
utslagstävling med många deltagare där 
man som vinnare kan titulera sig som 
årets matchspelsmästare.

Under året har Sisjöseniorerna deltaget 
i GGF:s seriespel i kategorierna H55, 
H65 och H75.

Ett lag i H55+, klubbar emellan, har 
också representerat av Sisjö GK.

Våra starka H75:or erövrade en he-
dersam 2:a plats i div.2 och avancerar 
därmed till div.1 inför säsongen 2014. 

Ett 15-tal seniorer intog i maj Haverdal 
GK:s fina bana och i en tämligen våt vä-
derlek genomfördes en slagspelstävling. 

Seniorerna har fått ett glädjande besked 
om att styrelsen beviljat anslag för 
införskaffandet av en hjärtstartutrustning, 
vilken alla hoppas skall finnas tillgänglig 
inför 2014 års golfsäsong.
Göran Carlunger/Seniorkommittén

Medlemskommittén 
Söndag 5 maj arrangerade vi traditions-

enligt Intro Cup för nya medlemmar som 
innehöll information från ordföranden 
och funktionärer från de flesta kommit-
téerna. Därefter hade vi även en niohåls-
tävling där 12 nya medlemmar var med 
och tävlade. Alla deltagare bjöds på kaffe 
och fralla efter tävlingen. 

Golfveckan i juli blev även i år lyckad. 
Sista tävlingsdagen hade medlemskom-
mittén bakat den traditionella jordgubbs-
tårtan.

Till klubbmästerskapet i augusti bjöd 
kommittén på kakor och bullar som 
serverades efter 9 hål. Det är en trevlig 
tradition som uppskattas av många. 
Medlemskommittén./Ingrid Andrén

Olympiagolfen arrangeras av Svenska 
Golf förbundet och över 120 klubba 
runt om i Sverige deltar. Inför 2014 
har Olympiagolfen blivit ännu bättre. 
Kortfattat går Olympiagolfen ut på 
att du räknar dina fem bästa 18 håls 
singelronder under kvalificeringsperioden 
1 maj till 17 augusti, till ett slutresultat. 
Du får räkna alla handicapspåverkande 
ronder vare sig det är sällskapsronder 
eller tävlingsronder.
 I Olympiagolfen tävlar du mot 
golfare i hela Sverige i den av de 
fem handicapklasserna du tillhör. I 
Olympiagolfen kan du spela när du vill, 
var du vill, med vem du vill och hur 
ofta du vill. Du bestämmer själv. Det 
finns inget krav på att markören ska vara 
olympiagolfare.
De 5 hcp-klasserna är för Seniorer och 

för Juniorer och 4 hcp klasser för Damer:
Herrar och Juniorer                                                           
Damer
klass1: -4,4 18 hål Slagspel                                      
SD1:      1-11,4     
klass2: 4,4 -11,4 18 hål Slaggolf                               
SD2: 11,5-18,4                
klass3: 11,5-18,4 18 hål Poängbogey                       
SD3: 18,5-26,4
klass4: 18,5-26,4 18 hål Poängbogey                       
SD4: 26,5-36,0
klass5: 26,5-36,0 18 hål Poängbogey
Det kommer också att redovisas en 
Leaderboard i Min Golf för hela 
Sverige men vi kommer också att ha en 
Leaderboard för Sisjö GK's medlemmar 
med månadspriser.
Ni kan registrera er på Min Golf och 
klicka på Olympiagolfen i menyn och 
engångsavgiften är 380 kr för seniorer 

och 190 kr för juniorer och betalas med 
kort. Klubben kan hjälpa till om ni har 
problem med betalningen. Anmälda 
klubbmedlemmar stöttar alltså sin 
hemmaklubb med 100 kronor (senior) 
eller 50 kronor (junior) till klubbens 
utveckling av golfen.
Vi kommer att inleda Olympiagolfen 
den 1 maj i samband med Upptakten 
och de som då är registrerade för OS-
golf kommer att delta i den första OS-
golftävlingen och kan vinna fina priser.
Anders Biveby och Göran Carlunger 
är klubbens kontaktpersoner som ni 
kan vända er till om ni har frågor. Mer 
detaljerad information kommer att 
finnas på anslagstavlan och på Sisjö 
GK's face Book. Ni kan också hitta mer 
information på Min Golf.
Anders Biveby/Göran Carlunger

Klubbmästare 2013
Damer Anita Jansson
Herrar Per Björnekull
Damer 60 Lisbeth Olin
Herrar 55 Ingemar Johansson
Herrar 65 Morgan Nilsson
Herrar 75 Gösta Thorstrand

Olympiagolfen 2013
Segrare Morgan Nilsson

Resultat av årets tävlingar arrangerade 
av Seniorkommittén.
Trygga rundan (10 bästa ronderna)
1:a Rahlp Grönlund med 74,2 slag i snitt
2:a Roger Bekkhus med  74,4 slag i snitt
3:a Rolf Glennvall med 74,4 slag i snitt 
Silverbollen 
Våromgången: Gunnar Wieslander
Höstomgången: Hans E. Berg
Guldtuppen
Segrare: Kurt Lövgren
Bo Petterssons vandringspris
1:a Morgan Nilsson
2:a Gunnar Wieslander
3:a Rahlp Grönlund
Trygga Rundans matchspel
Segrare: Rolf Glennvall

Under 2013 genomfördes 21 tävlings-
dagar i klubbens regi med varierande 
deltagarantal. Mest välbesökt var Golf-
veckan där närmare 200 deltog under 
de fem dagarna och traditionsenligt 
avslutades veckan med stort tårtkalas 
som medlemskommittén ordnade till 
allas förnöjelse.

Golfåret startade med Sisjöspexet, en 
skojtävling som utmanade med ovanliga 

former av spex. Exempelvis att bara 
använda puttern på 2:an.

Därefter var damerna ute på Våryran 
och sedan följde Upptakten den 1 maj

Klubben har arrangerat Distriktmäster-
skap för H65 och H75 liksom juniortäv-
lingarna Lexus Junior Tour och Göteborg 
Golf cup med deltagare från hela landet.

Vi avslutade säsongen traditionsen-
ligt med ”Skaldjursfrossan” i början av 
oktober.

Årets Klubbmästerskap genomfördes 
10-11 augusti. Se resultat i rutan.

Klubben deltog också i seriespel för 
Damer 22-49 och D50+ hcp och för her-
rar i H45, H55, H65 och H75 samt H55+ 
hcp med varierande framgångar.

Det genomfördes också regelbundna 
tävlingar varje vecka med Mixen på 
måndagar för herrar och damer samt 
Dam- och Herrgolf på tisdag och onsdag.

Trygga Rundan för herrar över 55 år 
på torsdagar är mycket välbesökt och 
Senior Damer spelar på fredagar. Det 
finns tillfälle för alla att spela en runda i 
goda vänners lag och även en satsning på 
Juniortävlingar sker. Anders

Tävlingsverksamheten är god och vi 
deltog i Olympiagolfen år 2013 med 25 
anmälda. 

Tävlingskommittén/Anders Biveby

Tävlingskommittén

Utbildningskommittén
Den som är intresserad av någon kurs 

eller utbildning är välkommen att kon-
takta utbildningskommittén. 

Cecilia Svenningsson
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Årets gökottegolf!
29/5 Kristi Him, Sisjö GK kl.06.00 

Mel. Solen glimmar, blank och trind)
Över Möndalsbergen står
solen redan högt för dagen !
Ottetid! Vi ohöljt får
höra göken mellan slagen !
Med kontrakt, sen 20 år!
ifrån otterondens snår
någonstans ( ja, ni förstår…) 
fågeln bidrar till behaageen !

Årets gökottegolf kommer sent, i slutet av maj.
Solen uppe där borta i öster. Trakten ännu stilla.

En 9-hålsrond kan bli precis så speciell
som ett tidigt morronpass ger chansen till:

Shotgunstart prick 06.00 
i parspelet greensome, slaggolf, 9 hål.

Tävlingen jubilerar -  20e gången! 
 Prisutdelning före ? kl. 9….

Sen ligger dagen öppen – för mer golf eller annat!
Två spelbara lergökar till vinnarparet,

 ja, utökat prisbord!
Boka dag & spelkompis i almanackan!

Sista anmälningsdag måndag 26/5 kl 12, på klubben eller nätet.
  

K-E

Hjälp till med att snygga till din golfbana.
Årets städdag är planerad till 

lördagen den 5:e april klockan 08.00.
Anmälningslista kommer att finnas i receptionen i god tid.

           

 

När man ser det lite grann så där från ovan

SE HIT ALLA DAMER!
Glöm inte att anmäla er till ”Våryran” 

-  damernas första täv-
ling för säsongen som 
går av stapeln sön-
dagen den 4 maj. Då 
börjar vi lite lättsamt 
och spelar ”norsk po-
ängbogey”. Efteråt ges 
lite information  om 
sommarens aktiviteter. 
Vi hoppas få med oss 
många nya medlem-
mar i tävlandet i år.

Tänk på att alla våra 
tävlingar är öppna 
även för greenfee-medlemmar. ”Våryran” 
är en kul tävling att börja med. Hög- som 
låghandikappare är välkomna.

Vi kommer i år att delta i seriespel för 
damer 50+ ,  samt ”Younggirls” 22-49 år. 
Hoppas att många har möjlighet att vara 
med – det behövs. Vi ses snart. 

Marita Andersson (ordf. Damkommittén)



 Litet statistik om vår klubb

Framtagen av 
 Bo Manelius
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• Mätdon och Verktygstillverkning

• Legoslipning av de flesta förekommande   
  material

• Spec: Slipning och läppning med krav på   
  mycket stor noggrannhet

Tel 031 - 40 02 05
Fax 031 - 40 02 09

Åvägen 17 B, 412 51 GÖTEBORG
e-post   lls@slipteknik.se
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Sisjön
Störst sortiment
Prisvärd kvalitet

Direkt från odlaren
Hantverksvägen 12
Tel 031-720 86 20

För mer information
www.blomsterlandet.se



- din samarbetspartner

Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås

Tel 031-68 00 80
Fax 031 - 68 35 88
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Reningsverksgatan 6  421 47 Västra Frölunda  tel  031- 28 98 30, fax  031- 68 23 70

ASKIMS ROSTFRIA STÅL AB

Ett grossistföretag med:

- Göteborgs mest kompletta     
   lagersortiment av rostfritt stål

- Snabba leveranser

- Erfarenhet och bra service
www.askimsrostfria.se

Frisör & Shop

Tina - Helen - Khin 
 Ullis - Sara - Sanna  

Erla - Madde - Madeleine
önskar alla

VÄLKOMNA!

Tidsbeställning:

Telefon 031 - 28 00 27
Hantverksvägen 15,  436 33 ASKIM

HANTVERKET

 Gulinshuset
www.hantverket.com
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ÅRSMÖTE 2014-03-20
Valberedningens förslag

Årsmötet skall enligt stadgarna utse klubbens ordförande och styrelsen i övrigt, revisor jämte 
suppleant, tre ledamöter i valberedningen samt ombud till GDF-mötet.
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter i styrelsen samt två 
suppleanter.
Ordförande och suppleanterna väljs för en tid av ett år .Övriga ledamöter i styrelsen väljs med 
halva antalet för en tid av två år. För suppleanterna skall fastställas turordning.
Revisor jämte revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. I detta val får styrelsen inte deltaga.
Tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande, väljs för en tid av ett år.
Mot denna bakgrund lämnar valberedningen följande namnförslag:

Ordförande på 1 år  Bo Manelius   (omval)
Styrelseledamot Anders Biveby  (omval)  
Styrelseledamot Ingemar Johansson   (omval)
Styrelseledamot på 2 år  Ingalill Fagring   kvarstår till 2015                                                           
Styrelseledamot på 2 år  Helena Sellstedt   kvarstår till 2015               
Suppleant på 1 år  Lennart Christiansson   (omval)
Suppleant på 1 år  Marie-Louise Burlin   (omval)
Suppleanterna föreslås valda med angiven turordning
Revisor på 1 år  Björn Börjesson  (omval)
Revisorssuppleant  Per Norberg   (omval)

Beträffande ombud till GDF-mötet föreslår valberedningen att årsmötet uppdrar åt styrelsen att 
inom sig utse sådant ombud.

Göteborg den 2014-02-14
För valberedningen enligt uppdrag
Egon Dahl
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Datavägen 21 A, 436 32 ASKIM
Telefon 03-68 38 80  Fax 031-68 38 86

www.skogtradgard.se



SISJÖ GOLFKLUBB
S. Långebergsgatan 26 A

 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA


