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Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen 

 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 

protokollförda sammanträden samt ett antal 

mailkontakter. 

 Anita Jansson valde att lämna styrelsen efter möte 

11, verksamhetsårets sista möte. 

 Ordinarie årsmöte hölls 20 mars 2018, kl 19:00 på 

World of Golf. 

 Kick-off-möte genomfördes på Grand Hotel 

Falkenberg samt på Falkenberg Golfklubb den 21-

22 april med styrelseledamöter, 

kommittéfunktionärer och valberedningens 

ledamöter. Totalt 26 medverkande. 

 Höstmöte hölls den 15 november 2018 på World 

of Golf. På mötet fastställdes medlemsavgiften för 

det kommande verksamhetsår:  

Ordinarie  4080:- inbetald engångsavgift 

Ordinarie  4680:-  

Junior 2000:- 

 Budget för 2019 presenterades och godkändes. 

 Ordföranden eller representant för honom har 

deltagit i GGF:s och SGF:s årsmöte och 

ordförandekonferenser. 

Administration 

 Då klubben är bidragsberättigad inom utvalda 

verksamhetsområden blev klubben av Göteborgs 

Idrotts ochFritidsförvaltning (IOFF) utvald till 

stickprovskontroll den 8-10-2018.  

Klubbens firmatecknare (5§) levererade 

efterfrågad dokumentation omfattande 92 sidor 

inom 24 timmar och erhöll ett godkännande den 

20-12-2018, för fortsatt bidragsberättighet. 

 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.  

 Officiell medlemsinformation har distribuerats via  

klubbens hemsida, Git mail. 

Medlemsutvecklingen 

 Den 31 december 2018 var medlemssituationen 

följande, jämförelse med föregående år. Nytt 

medlemserbjudande till befintliga och nya 

medlemmar med fri spelrätt på Torrekulla GK 

förväntas öka medlemsantalet under kommande 

verksamhetsår.  

  

Kommittéverksamhet 

 Under året har klubben haft 11 kommittéer: 

Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, IT-, Junior-, Medlems-, 

Senior-, Företagsvän-, Tävlings- och 

Utbildningskommitté.  

Respektive kommitté redogör här kortfattat för sin 

verksamhet under det gångna verksamhetsåret. 

 
Bankommittén 

 De första månaderna av 2018 var banan 

fortfarande stängd efter den regniga senhösten 

2017 som sedan följdes av en extremt kylig vinter 

med hårda isande vindar.   

 Vårens arbetsdag  planerades först till slutet av 

mars men fick p.g.a. kylan flyttas fram två veckor 

till 7/4. Strax över 60 medlemmar hjälpte till att 

snygga till på banan och runt uteservering och 

range. Sand fylldes på i 9’ans bunkrar, vindskydd 

sattes upp mellan uteservering och sopcontainers, 

nya stora bagskåp sattes in i bagboden vid 1’a tee 

och bolltvätthuset på rangen fick en ordentlig dörr 

och hela väggar.   

 Banan öppnade 11/4. Det dröjde inte länge förrän 

våren bjöd på härligt högsommarväder och vi var 

många som trodde att det nog inte skulle finnas 

något fint väder kvar till sommarmånaderna. Men 

en varmare och soligare sommar har vi nog aldrig 

upplevt och efter flera veckor utan regn började de 

äldre tee’erna spricka sönder. Sisjöns fairway 

klarades sig väldigt bra i den långvariga torkan 

jämfört med andra banor runt om i landet. Även 

greenerna höll sig fina tack vare greenkeeper 

Fredrik Petersen och hans personal som har lagt 

ner otroligt mycket jobb på banan den här 

sommaren.  

 Tidigt i våras fick vi besked från SGF att det i år 

var dags för banvärdering/omslopning. Detta 

måste göras med några års intervall, annars är inte 

de rundor som spelas på banan handicap-

grundande. Nu skulle vi se till att även få en 

främre damtee slopad och några dagar innan banan 

öppnade grävdes de oranga teemarkeringarna ner i 

fairway. Svart tee togs bort helt då den knappt 

används. Vi passade även på att skifta hcp-index 

mellan hål 1 och hål 5 då det är opraktiskt att hål 1 

har lägsta hcp-index när en hcp-match går vidare 

till 19’e hålet. Sedan räknade vi ut alla nya 

längder, bl.a. för vit tee på korthålen som nu är 

placerade där svart tee låg innan, samt där de 

omgjorda tee’erna har förändrat hålens längder. Vi 

gick även igenom vilka bunkrar som för något år 

sedan blev igenfyllda. 

Tillsammans med banägaren Kastimar stämde vi 

av hur de nya teeskyltarna skulle se ut med nya 

tee’er, nya mått, nya index och nya bilder. Sedan 



 
 

S i d a  2 | 4 

 

väntade vi tills det blev vår tur att få besök av 

banvärderaren och det dröjde till slutet av augusti. 

Resultatet av värderingen blev att de flesta av oss 

tappar ett slag i slopetabellen. Därefter sattes de 

nya teeskyltarna och slopetabellerna upp, och 

receptionen ändrade de nödvändiga uppgifterna i 

GIT-systemet.    

 Jordvallen mellan golfbanan och Söderleden 

jämnades ut under första halvåret då Söderledens 

additionsfält byggdes klart. Därmed försvann vår 

”bullervall” men mycket av trafikbruset lär 

dämpas när vassen längs vägen har vuxit upp igen.   

 I år har vi inte haft återkommande besök av 

vildsvin som under tidigare år tack vare det andra 

elstängslet som sattes upp hösten 2017 mot Storån. 

Det är bara i november och december som något 

enstaka vildsvin har kommit in på banan och 

orsakat mindre skador i närheten av 6’ans tee samt 

runt 3’ans green.    

 Höstens arbetsdag hölls 20/10 och vi var över 30 

medlemmar som deltog. Bågarna runt de nya 

teeskyltarna målades, och även bänkarnas 

sittbrädor och ryggstöd målades. Trädskott vid 

infarten till parkeringen samt på banan klipptes 

bort, och groblad och maskros skars bort ur 

foregreen. Vintertee-pallar kördes ut där det 

saknades och det städades runt range, parkering 

och uteservering.   

 Tee på hål 8 är väldigt smal och blir därför snabbt 

sliten var än tee-markeringarna sätts. Här vill 

greenkeepern få till en förbättring även om det inte 

blir en total ombyggnad. På hösten togs det därför 

ner fyra björkar bredvid herrtee för att skapa en 

möjlighet att senare  kunna bredda tee-området.   

 De ordinarie greenerna stängdes 19/11 och  

vintergreener och vintertee’er gäller när vi spelar 

på banan. Att de ordinarie greenerna stängs fastän 

det inte har börjat bli frost beror på att 

greenkeepern vill skydda greengräset från 

sjukdomar. På sena hösten när det är kallt och blött 

är det risk att svampsjukdomar i gräset sprider sig 

när vi går över banan och därför ska vi inte gå in 

på greenerna. Denna åtgärd kommer att ge oss 

bättre greener till våren.     

Anita Jansson 

 

 

Damkommittén 
 Damerna inledde tävlingssäsongen med Våryran, 

norsk poängbogey. 

 Vi har spelat arton 9-hålstävlingar med olika 

spelformer på damernas tisdagskvällar. Vi 

avslutade våren med kaffe i klubbhuset i samband 

med prisutdelning.  

 Vi arrangerade partävlingen ”Får jag lov”, mixed 

greensome, som är inledning på golfveckan.  

 Vi har deltagit i seriespelet ”klubbar emellan” för 

damer 50+.   

 Säsongen för damernas tisdagskvällar avslutades 

med prisutdelning och middag på restaurang 

Fontana di Trevi.  

 Seniordamerna har under säsongen träffats varje 

fredag förmiddag och spelat tillsammans.    

 Utöver detta har vi haft putt och chipträning i 

putthuset under januari-mars.  

 Inför vårsäsongen har Anita Jansson med hjälp av 

Lena Gunnarsson och Martina Schedvin haft 

träning för  höghandicapade damer, varav en gång 

tillsammans med pro Nicklas Nyström.   

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.  

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

dig till handicapkommittèn för en diskussion. 

Kerstin Söderström 

 
 
Herrkommittén 

 Vi har deltagit i GGFs seriespel i klasserna H30, 

H40 och H50. 

 Ett herrlag har också deltagit i ”SM för klubblag, 

div 2 Västra Götaland” som spelades under två 

dagar i juli på Sjögärde GK.   

 Herrkommittén arrangerade som vanligt den 

populära onsdagsgolfen. Även 2018 var det 

fantastisk uppslutning med omkring 40 deltagare 

varje omgång. Sista omgången spelades på 

Albatross GK.  

 Vinnare av onsdagsgolfen 2018 blev Christer 

Thorn.  

Marek Malek  

 

 
Juniorkommittén 

 Juniorerna på Sisjön tränar och siktar högt. Då vi 

tränar på både Sisjö GK och World of Golf har vi 

inbjudit alla att kunna träna oavsett var han/hon är 

medlem någonstans, och detta är på gott och ont. 

Vi har många juniorer i träning men få kan 

representera Sisjö GK i seriespel då de är 

medlemmar i klubbar som ligger vid barnens 

sommarställen. Här måste vi se över någon form 

av dubbla medlemskap som gör det möjligt att 

juniorerna är tillgängliga för seriespel för klubben. 

  

Klubben har även under den gångna säsongen haft 

lag i seriespel. Vi märker här att vi är i behov av 

fler tävlande tjejer. Det är läge för ”vision 50/50” 

för juniorerna.   
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 Nicklas Nyström och Mattias Ek har stått för 

juniorernas träning. Den har legat på veckodagar, 

varannan vecka på Sisjö GK och varannan vecka 

på World of Golf. Vi har undvikit träning på 

helger så att juniorerna ska kunna komma igång 

med sitt tävlande.  

 Under sommaren arrangerade Nicklas Nyström 

golfläger för klubbens juniorer.  

 Vi har kört på med vinterträning då vi vet att golf 

är en året-runt-idrott. På vintern slipar juniorerna 

teknik med hjälp av bl.a. Trackman och Protracer.  

 Inför 2019 siktar vi på att utveckla träningen och 

målet är att fler juniorer ska komma ner i hcp. Då 

vet vi att fler stannar i golfen som idrott.   

 Efter många år på juniorsidan är det dags att tacka 

för mig. Det har varit kul att se utvecklingen på 

Sisjö GK och se hur juniorverksamheten vuxit 

fram genom proerna Nicklas, Rolf och Per. Nu 

stundar mer tid för mig inom GGF och 

juniorutvecklingen i hela distriktet. Jag önskar 

Mattias Ek all lycka med det fortsatta jobbet för 

klubbens juniorer.   

Mikael Jäder   

 

Sponsorkommittén 

 Vi startade ett arbete med att positionera och 

förtydliga varumärket Sisjö Golfklubb i syfte att 

attrahera företag som sympatiserar med och delar 

vår attityd/inställning och våra värderingar och vill 

ha ett samarbete som gynnar alla. Vårt budskap till 

företagen är: Vi har en gemenskap utöver det 

vanliga,  uppträder som goda förebilder för alla 

och alla är välkomna.  

 Vi tog fram fyra attraktiva paket för 2019, 

innehållande exponering på skyltar på banan, 

annonser på hemsidan samt greenfee-kuponger.   

 Den stora informationstavlan och reklamen på 

teeskyltarna uppdaterades och ramarna målades.    

 Två stora tävlingar där företag bidrog med 

generösa prisbord blev fulltecknade med spelare. 

Detta är något vi ska utveckla tillsammans med 

Tävlingskommittén.   

Lännart Nilsson 

 

Medlemskommittén 

 En av medlemskommitténs uppgifter är att 

anordna Intro Cup. Den var i år 26’e maj. Nya 

medlemmar bjöds in och välkomnades. Klubbens 

ordförande och  övriga funktionärer presenterade 

sig och berättade om sina uppgifter i klubben. 

Därefter spelades en 9-hålstävling där någon av 

klubbens ”gamla” medlemmar deltog i bollarna. 

De nya medlemmarna bjöds på kaffe och macka.  

 Medlemskommittén deltog som funktionärer 

tillsammans med andra klubbmedlemmar under 

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

 På Golfveckans sista dag bjöds det på den  

traditionsenliga långa jordgubbstårtan som bakats 

av medlemskommitténs medlemmar, och alla lät 

sig väl smaka.  

 Inför advent pyntade vi i klubbrummet.  

Lisbeth Olin 

 
Seniorkommittén 

 Seniorverksamheten har bedrivits enligt 

verksamhetsplan  för 2018. 

 ”Trygga Rundan” har genomförts med vardera 25 

ronder i 18- och 9- hålsklasser.   

 ”Vinterputtligan” startade i november 2018 och 

avslutas i mars 2019.  

 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 och en 9- 

 hålstävling till Bo Petterssons Minne 

o -Guldtuppen 

o -Trygga Rundan Matchspel 

 Resultat finns att läsa i vår hemsida under 

Seniorkommittéen, flikarna Trygga Rundan  

respektive Vinterputtligan. 

 I september gästspelade Trygga Rundan på 

Falkenbergs GK. Vi intog en välförtjänt lunch 

efter dagens spel.  

 Under året har Sisjöseniorerna deltagit i GGF:s 

seriespel i kategorierna H60 och H75. Ett lag i 

H55+ ”klubbar emellan” har också representerat 

klubben.   

 Vi samordnade klubbens frivilliga under Nordea 

Masters på Hills då ett trettiotal Sisjömedlemmar 

tjänstgjorde som funktionärer med bl.a. ansvar för 

hål 10. Våra insatser uppskattades av tävlings-

ledningen som önskade oss välkomna till 2019 års 

Europa Tour som spelas på Hills i augusti 2019. 

Göran Carlunger 

 

Tävlingskommittén 

 Spelåret 2018 startade ovanligt sent. Den ovanligt 

långa vintern och det kalla vädret ställde till det för 

banans öppnande.  

 Sammantaget för året är att deltagandet i tävlingar 

är stabilt och stigande. 

 Vårslaget/Höstslaget som är klubbens scramble-

tävlingar var välbesökta av såväl medlemmar som 

greenfee-spelare.   

 Golfveckan genomfördes med gott resultat samt 

trevligt väder.   

 KM spelades i början av augusti med gott resultat. 

Vädret var som vanligt mer blåsigt men 

deltagandet var högt, speciellt för damerna. 

 Året avslutades med Oktoberslaget, en foursome 

med underbart väder, vissa gick i shorts, och bra 

resultat.   
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 Det har också genomförts veckotävlingar för 

Herrgolf, Damgolf samt Seniorgolf i god anda 

samt stort deltagarantal.   

Daniel Johansson 

 

 

Utbildningskommittén 

 En medlem deltog i en tävlingsledarutbilning 

TLR1 och en medlem deltog i en regel-

utbildningen hos GGF. 

 En intern utbildning i ”nya GIT tävling” hölls på 

våren under ledning av IT-ansvarig Bo Lindwall 

för två   kommittémedlemmar. Bo Lindwall har 

under hela året varit behjälplig när någon har haft 

frågor runt GIT.   

 Daniel Johansson och Anita Jansson har under 

sensommaren haft träning för medlemmar med hcp 

över 36. Det blev 6 träningstillfällen med mellan 

6-10 deltagare per gång.  

 Daniel Johansson har hållit i träning för klubbens 

seriespelande herrar, och ibland har även damer 

deltagit. Det har blivit cirka två träningstillfällen 

per vecka.    

Martina Schedvin 

 


