
 

S i d a  1 | 4 

 

Verksamhetsberättelse 2017 
 
Styrelsen 

 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 

protokollförda sammanträden samt ett antal 

mailkontakter. 

 Ordinarie årsmöte hölls 16 mars 2017, kl 19:00 på 

World of Golf. 

 Kick-off-möte genomfördes på Varbergs 

Kusthotell samt på Varbergs Golfklubb 

Västrabanan den 23-24 april med 

styrelseledamöter, kommittéfunktionärer och 

valberedningens ledamöter.  

 Höstmöte hölls den 15 november 2017 på World 

of Golf. På mötet fastställdes medlemsavgiften för 

det kommande verksamhetsår:  

Ordinarie  3 900:- inbetald engångsavgift 

Ordinarie  4 500:-  

Junior 2 000:- 

 Verksamhetsplan och budget för 2018 

presenterades och godkändes. 

 Ordföranden eller representant för honom har 

deltagit i GGF:s och SGF:s årsmöte och 

ordförandekonferenser. 

 
Administration 

 Klubben har inte haft några anställda under året. 

All bokföring och redovisning har handlagts av 

kassören. Övrig administration har skötts av 

funktionärer i styrelse och kommittéer. 

 Med arvodestjänst har banägaren, Kastimar AB, 

ansvarat för administration och medlemsservice. 

Medlemsinformation har distribuerats via 

Sisjöslaget, klubbens hemsida, Facebook och mail. 

 
Medlemsutvecklingen 

 Den 31 december 2017 var medlemssituationen 

följande, jämförelse med föregående år: Vi kan se 

att ordinarie medlemmar ökar.  Avskaffandet av 

greenfeemedlemskapet har gjort att totala antalet 

medlemmar minskat. 

  

Kommittéverksamhet 

 Under året har klubben haft 11 kommittéer: 

Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, Junior-, Marknads-, 

Medlems-, Senior-, Sponsor-, Tävlings- och 

Utbildningskommitté. Respektive kommitté 

redogör här kortfattat för sin verksamhet under det 

gångna verksamhetsåret. 

 
Bankommittén 

 Vintern var snöfattig med bara något enstaka 

snöfall som blev till slask och sedan is. Vi fick vi 

en ny greenkeeper 1’a mars, Fredrik Petersen, som 

närmast kom ifrån Forsgården. Sommargreenerna 

öppnade i slutet av mars men rangen öppnade inte 

förrän 1’a april pga blöta.  

 Tee-renoveringar på cirka hälften av banans tee’s 

påbörjades i slutet av 2016. Under första halvan av 

2017 fick vi därför spela från provisoriska tee’s på 

hål 1, 4, 5, 6, 7 och 9. 15’e april när det hade torkat 

upp i marken och solen började värma rullade 

banpersonalen ut färdig gräsmatta med uppskattad 

hjälp av seniorkommittén. Den nya gräsmattan 

växte inte så fort som planerat, mycket på grund av 

för mycket regn i slutet av maj. I mitten av juli var 

den tillräckligt tät för att dessa tee’s kunde öppna.  

 Vårens arbetsdag hölls 9’e april och cirka 50 

medlemmar hjälpte till. Bland annat fyllde vi på 

sand i bunkrar, räfsade kvistar och löv, ersatte en 

skranglig dörr med en ordentlig vägg på 

förrådsskjulet och målade den, samt försökte 

pussla ihop gamla vildsvinsskador i gräsmattan. 

 Efter att ha sett hur svårt det är att laga gamla 

vildsvinsskador där de lösa gräsbitarna redan har 

hunnit torka satte vi som mål att försöka laga dessa 

skador snarast efter att de uppkommer. Det målet 

grusades snart då vildsvinen inte väntade till 

hösten med sina besök som tidigare år utan satte 

full fart redan på försommaren med att vända upp 

och ner på gräsmattan främst runt hål 4. Bara 

någon dag efter att skador hade lagats uppkom det 

nya. Jägarna sköt två vildsvin på området under 

säsongen men andra vildsvin fortsatte att ta sig in 

på banan och det blev uppenbart att de vadade över 

ån längs med hål 8 och hål 1. I höstas sattes det 

därför upp ett elstängsel längs med ån.  

 Banan har haft fina fairways och greener under 

säsongen. 6’ans green fick 2016 nytt gräs längs 

krönet mellan de två platåerna och under 2017 har 

det vuxit ihop bra. Gräset som såddes i de bunkrar 

som fylldes igen delvis eller helt 2016 har under 

2017 tagit sig – det går inte ens att se att det har 

varit bunkrar där.  
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Under säsongen har trafikbruset från biltrafiken 

dämpats något av en stor jordvall i samband med 

att det byggs ytterligare ett körfält på Söderleden 

men jordvallen kommer att planas ut igen när det 

arbetet blir helt klart till sommaren 2018.   

 Höstens arbetsdag hölls 7’e oktober och cirka 30 

personer hjälpte till. Bland annat byggde vi ut ett 

regnskydd som täcker tre golfbilar, rensade ur 

alger i 9’ans damm, fyllde uppslagmärken på 

fairway med sand och städade undan skräp på 

området. Senare på hösten gjorde greenkeepern 

med personal dräneringsarbeten bredvid 1’ans 

green och i början av 3’ans fairway. De tog även 

bort gamla trätrappor upp mot 1’ans och 9’ans tee 

och dessa ska ersättas av en grusad slänt, och nya 

insynsskydd sattes upp runt maskingården.   

 Det regnade kraftigt under hösten och i början av 

december stängdes banan för att det inte skulle bli 

framtida skador. Det fortsatte att regna var och 

varannan dag och banan förblev stängd året ut.    

Anita Jansson 

 
 
Damkommittén 

 Damerna inledde tävlingssäsongen med Våryran, 

norsk poängbogey. 

 Vi har spelat arton 9-hålstävlingar med olika 

spelformer på damernas tisdagskvällar. Våren 

avslutades med kaffe i klubbhuset i samband med 

prisutdelning. Säsongen avslutades med 

prisutdelning och middag på restaurang Tvinky. 

 Vi arrangerade partävlingen ”Får jag lov”, mixed 

greensome, som är inledning på golfveckan.  

 Sisjöns damer har deltagit i handicap-serien 

”klubbar emellan” för damer 50+. Vi spelade 6 

omgångar på olika banor men vi lyckades inte ta 

oss vidare till finalspelet.  

 En weekendresa gjordes till Alingsås då vi spelade 

på Alingsås GK samt Vårgårda GK. 

 Seniordamerna har från mitten av april till en bit in 

på hösten träffats varje fredag förmiddag och 

spelat tillsammans.   

 Utöver detta har vi haft puttingtävling och 

närspelsträning i putthuset under januari-mars.  

Marita Andersson 

 
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 årsrevision har utförts enligt 

Europeiska Golfförbundets (EGAs) modell som 

baseras på minst åtta registrerade handicapronder. 

2016/2017 berörde revisionen 77 medlemmar. 49 

medlemmar fick sänkt handicap. 17 medlemmar 

fick höjt handicap. För 11 medlemmar ändrade vi 

inte handicapet av olika anledningar.  

 Känner du att du ligger fel i handicap, hör gärna av 

dig till handicapkommittèn för en diskussion. 

Kerstin Söderström 

 
 
Herrkommittén 

 Klubben har deltagit i GGFs seriespel i klasserna 

H30, H40 och H50. 

 Ett herrlag har också deltagit i ”SM för klubblag, 

div 2” som spelades under två dagar i juli på 

Göteborgs GK.   

 Herrkommittén arrangerade som vanligt den 

populära onsdagsgolfen. Vi spelade några av 

omgångar från olika tee eller med reducerat antal 

klubbor. Sista omgången spelades på Lysegården  

GK.  

 Även 2017 var det fantastisk uppslutning med 

omkring 30-35 deltagare varje omgång.  

 Vinnare av onsdagsgolfen 2017 blev Li Yinggang. 

Marek Malek  

 

 
Juniorkommittén 

 Juniorerna på Sisjö GK har till skillnad från andra 

klubbar och distrikt haft en uppåtgående trend vad 

gäller rekrytering, mycket tack vare våra tränare 

Nicklas Nyström och Rolf Lossius.Vi har under 

2017 haft igång över 130 juniorer i åldrarna 6-18 

år. 
 Populärt i sommar har varit klubbens lag i 

juniorserien J16. Genom seriespelet fick många 

juniorer prova på tävlingsgolf och ett första besök 

utanför den egna hemmabanan. 

 Juniorträningen har legat måndag-torsdag 

varannan vecka på Sisjö GK och varannan vecka 

på World of Golf. 

 Under sommaren har klubbens medlemmar haft 

chansen att gå på golfläger med Nicklas samt vara 

med på SGF:s tävling Skandia Cup. 

 Vinterträningen har kommit för att stanna, 

juniorerna slipar teknik med hjälp av bl.a. 

Trackman. Viktigt att få till golf som året runt 

idrott. 

 Inför 2018 blickar vi framåt och öppnar upp för 

fler juniorer i träning samt att tävlandet ska bli en 

naturlig del i träningen. På sikt kommer vi även ha 

fler klubbtävlingar för våra juniorer. 

Mikael Jäder 
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Marknads/Sponsor-kommittéerna 

 Vår medlemstidning Sisjöslaget som har utkommit 

från starten av Sisjö GK beslöts av marknads-

kommittén att avvecklas  som pappersupplaga. 

Nummer 2017-1  publicerades som PDF-fil på vår 

hemsida som ett försök men något ytterligare 

nummer har därefter inte gjorts.  

 De sponsorer som klubben har avtal med 

fakturerades.   

 Marknads- och Tävlingskommittéerna tillsammans 

med representanter för Högsbo-Sisjö 

Företagarförening, planerade och genomförde 

golftävlingen SISJÖ-slaget. En stor buffé, serverad 

av restaurang Aquarelle, efterföljdes av en 

niohålstävling, scramble med 3-mannalag.  

Lennart Andrén/Roland Ekman 

Medlemskommittén 

 Medlemskommittén anordnade Intro Cup som 

2017 var den 14’e maj. Klubbens nya medlemmar 

bjöds in, och ordförande samt övriga funktionärer 

presenterade sig och klubben. Därefter spelades en 

9-hålstävling. Alla deltagare bjöds på kaffe och 

fralla. 

 Medlemskommittén deltog som funktionärer under 

”Golfens Dag”, en prova-på-dag i maj. 

 På Golfveckans sista dag hade vi traditionsenligt 

bakat  en flera meter lång jordgubbstårta som alla 

lät sig väl smaka av . 

 Under KMs första dag bjöd vi efter 9 hål på kaffe 

och fika som uppskattades av de tävlande. 

Lisbeth Olin 

 
Seniorkommittén 

 Seniorverksamheten har bedrivits enligt 

verksamhetsplan  för 2017. 

 ”Trygga Rundan” har genomförts med vardera 27 

ronder i 18- och 9- hålsklasser.   

 ”Vinterputtligan” startade traditionsenligt i 

november 2016 och avslutades i mars 2017.  

 I verksamheterna har ca 30 -35 seniorer deltagit 

varje torsdagsmorgon. 

 Förutom Trygga Rundan och Vinterputtligan har 

vi genomfört tävlingarna: 

o -Silverbollen vår- och höstomgång 

o -Bo Petterssons Vandringspris 

o -Guldtuppen 

o -Trygga Rundan Matchspel 

 Resultat finns att läsa i hemsidan under 

Seniorkommittéen, flikarna Trygga Rundan 

respektive Vinterputtligan. 

 I september besökte Trygga Rundan natursköna 

Hulta Golfklubb där vår torsdagstävling avgjordes. 

En riklig lunch avslutade dagens övningar. 

 Under året har Sisjöseniorerna deltagit i GGF:s 

seriespel i kategorierna H60 och H75. Ett lag i 

H55+ ”klubbar emellan” har också representerat 

klubben.   

 Fem sega seniorer fick under våren vid 

omtorvning av våra nya grästees  erfara hur tunga 

grästorvor kan vara. Efter ca 6 timmars jobb var vi 

totalt slutkörda. 

Göran Carlunger 
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Tävlingskommittén 

 Spelåret 2017 startades med Sisjöspexet. Stort 

deltagande i det vackra vädret bjöd på många 

leenden. 

 Året fortsatte i samma anda med ökat antal 

tävlande i ALLA tävlingar. Tittar man över året så 

har antalet tävlande ökat med nästan 13% jämfört 

med 2016.  

 Vårslaget/Höstslaget som är klubbens scramble-

tävlingar var välbesökta av såväl medlemmar som 

greenfee-spelare. Under Får Jag Lov (mixed 

greensome) gjordes en albatross på hål 8.  

 Golfveckan genomfördes med gott resultat samt 

trevligt väder.   

 KM spelades i början av augusti med en rafflande 

avslutning. 9 särspelshål krävdes för att utse årets 

mästare i Herrklassen.  

 Året avslutades med Oktoberslaget, en greensome-

tävling som drog till sig 76 spelare.  

 Det har också genomförts veckotävlingar för 

Herrgolf, Damgolf samt Seniorgolf i god anda 

samt stort deltagar-antal. Nu börjar även 

satsningen på våra Juniorer ge utdelning. 

Fredagsträningar samt en del tävlingar har spelats, 

både på Sisjö GK samt inom distriktet.  

Daniel Johansson 
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Utbildningskommittén 

 Tre medlemmar gick en tävlingsledarutbilning hos 

GGF. 

 En intern utbildning i ”nya GIT tävling” hölls på 

våren under ledning av Bo Lindwall.  

 På hösten hölls en SWOT-analys tillsammans med 

SISU för styrelse och kommittéer.   

Martina Schedvin 

 


