
 
Verksamhetsberättelse Sisjö Golfklubb 2019 

 
 
Styrelsen  

 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden samt flera mailkontakter. 
 Vårens årsmöte hölls den 31 mars 2019 på World of Golf. En ny klubbordförande framröstades samt en ny 

styrelse och valberedning.  
 Bland flera stadgeändringar som röstades igenom på vårens årsmöte bestämdes det att klubben ska ha 

uppdelat årsmöte och att val till ordförande och styrelse fortsättningsvis ska ske på höstens årsmöte.  
 Kick-off genomfördes på Albatross GK i Göteborg den 26 maj. 18 personer från styrelse, kommittéer och  

valberedning deltog i en planeringskonferens då bland annat befattningsbeskrivningarna uppdaterades.  
 Den nya styrelsen har arbetat för mer transparens. Ett styrelsebrev har skickats varje månad till 

medlemmarna som berättar vad som händer i klubben, och det har även publicerats styrelsemötes-
protokoll i offentlig version.   

 Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i möten anordnade av SGS, GGF och kommunen.    
 Höstens årsmöte hölls den 21 november 2019 på World of Golf. Klubbens sittande ordförande fick förnyat 

förtroende med hjälp av lottdragning i enlighet med stadgarna då röstningen utföll med lika antal röster  
mellan honom och motkandidaten.    

 På mötet fastställdes årsavgiften för det kommande verksamhetsåret 2020:  
Aktiv Senior ”Classic”  4380 kr (med inbetald inträdesavgift)  
Aktiv Senior ”Classic” 4680 kr  
Aktiv Senior ”Allians” 5340 kr 
Nedsatt pris med 660 kr för 80+ på ”Allians”-medlemskap. 
Aktiv Junior 1200 kr, 2700 kr eller 3600 kr beroende på ålder 

 Budget för 2020 presenterades och godkändes. 
 Efter ett antal avtalsförhandlingar med banägaren undertecknades nyttjanderättsavtalet för 2020  strax 

innan julhelgen. 
 
 

Administration  

 Klubben har inte haft några anställda under året. All bokföring och redovisning har handlagts av kassören.  
Administration har även skötts av funktionärer i styrelse och kommittéer. 

 Mot arvode har banägaren, Kastimar AB, ansvarat för administration av medlemsregistret och 
medlemsservice.  

 Medlemsinformation har distribuerats via  GIT-utskick (mail), klubbens hemsida och Facebook.  
 Klubbens hemsida ändrades våren 2019 till www.sisjogk.se istället för www.sisjogolf.se  

 
 

Medlemsutvecklingen  

 Den 31 december 2019 var medlemssituationen följande, jämförelse med föregående år.   
Medlemskapstyp  2019 2018 
Aktiva juniorer t.o.m. 21 år  60 49 
Aktiva seniorer fr.o.m. 22 år 611 666 
Passiv   9 18 
Hedersmedlem  1 1 
Totalt   681 734 
 
 

Kommittéverksamhet  

Under året har klubben haft 11 kommittéer: 
Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, IT-, Junior-, Medlems-, Senior-, Marknads-, Tävlings- samt 
Utbildnings/Regelkommittén. Här redogörs kortfattat varje kommittés aktiviteter under det gångna 
verksamhetsåret. 
 
 

http://www.sisjogk.se/
http://www.sisjogolf.se/


 
 
Bankommittén  

 Bankommittén gick igenom den årliga uppdateringen av banans lokala regler i början av året som 
resulterade i att out-gränserna på hål 1, 6 och 8 togs bort. De nya golfreglerna innebär att numera får 
pliktområden (tidigare nämnda som vattenhinder) vara oändliga vilket gör det onödigt att begränsa dessa 
med en out-gräns.   

 På våren hjälpte bankommittén till att placera ut out-of-bounds-pinnar och pliktområde-pinnar på banan 
som banpersonalen under vintern hade gjort i ordning och målat.     

 Bankommittén arrangerade en arbetsdag som hölls i slutet av april med 25-30 medlemmar. Vi fyllde i 
uppslagna torvor i fairway med sand och städade på banan, rangen, parkeringen och uteplatsen. Den risiga 
häcken mellan container-boden och skjulet med vattenposten togs ner och någon dag senare sattes det 
upp ett insynsskydd mot maskingården.  

 Bankommittén har under året inhandlat och planterat blomplantor till krukorna på uteserveringen, längs 
putthusets ”solvägg” och vid 1’a tee. Bankommittén har även kantskurit golfbanans stenplattor på tee och 
vid 200, 150 respektive 100 meter.    

 I augusti fick bankommittén på kort varsel ihop en liten grupp frivilliga som skyfflade ut den påfyllda 
sanden i cirka hälften av bunkrarna och resterande bunkrar gjordes i ordning av banpersonalen någon dag 
senare.    

 I oktober hjälptes runt 10 medlemmar åt att pussla ihop flera områden där vildsvin hade bökat sönder 
gräsmatta och nästan samma grupp flitiga medlemmar krattade upp löv bland småträden mellan hål 3 och 
hål 5 några helger senare.  

 Tillsammans med styrelsen och banägaren formulerades ett måldokument för banskötseln som en bilaga 
till nyttjanderättsavtalet för 2020. 

Anita Jansson 

 
Damkommittén  

 Damerna inledde tävlingssäsongen med Våryran, norsk poängbogey.  
 I samband med Våryran bjöd vi på fika och hade genomgång av de nya golfreglerna.   
 Vi har spelat nitton 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 Athena.     
 Utöver detta har vi haft putt och chipträning 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. Vi vill uppmana 
medlemmar som tycker att de ligger fel i handicap att höra av sig till handicapkommittén för en diskussion.  

 Handicapkommittèn deltog på hösten i SGF:s informationsmöte om nya Hcp-systemet (WHS). Det finns 
information om nya systemet på klubbens hemsida, www.sisjogk.se där det även finns länk till Golf.se med 
ännu mer information. 

Kerstin Söderström 

 
Herrkommittén  

 Vi har deltagit i GGFs seriespel för herrar.  
 Herrkommittén arrangerade som vanligt den populära onsdagsgolfen med omkring 40 deltagare varje 

omgång. Sista omgången spelades på Sisjön, 18 hål.   
 Vinnare av onsdagsgolfen 2019 blev Gustav Dahlborg.   
Marek Malek  

 

 

 
 

http://www.sisjogk.se/


 
IT-kommittén 

 IT-kommittén har  uppdaterat funktionärers rättigheter i GIT-systemet. 
 Intern utbildning i ”GIT Tävling” har anordnats.    
 IT-kommittén har ansvarat för datorer, programvaror och övriga IT-frågor.  
Bo Lindwall  
  
Juniorkommittén  

 Juniorerna på Sisjön tränar på både Sisjö GK och World of Golf. Alla får vara med i träningsgruppen oavsett 
var han/hon är medlem någonstans. Vi hade omkring 50 juniorer med i träningsgruppen 2019 varav cirka 
en tredjedel är medlemmar i Sisjö GK. Det är vår förhoppning att fler av juniorerna i träningsgruppen vill bli 
medlemmar i klubben.  

 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.   

 Klubben har haft ett lag i GGFs J16 seriespel för ungdomar upp till och med 16 år.  
 Några av våra juniorer har även ställt upp i individuella tävlingar såsom Göteborg Junior Tour och Short 

Game Tour.   
 KM för juniorer spelades 1’a september med 6 pojkar och 3 flickor.    
Mattias Ek   
 
Marknadskommittén  

 Vi har fortsatt arbetet med att positionera, förpacka och presentera  varumärket Sisjö Golfklubb i syfte att 
attrahera Företagsvänner som sympatiserar med och delar vår inställning och våra värderingar och vill ha 
ett samarbete som gynnar alla.   

 Vi har arbetat för att de Företagsvänner vi har ska förlänga sina avtal. Vi har även sökt upp nya företag och 
erbjudit attraktiva sponsorpaket innehållande exponering på skyltar på banan, företagsloggor på hemsidan 
samt greenfee-kuponger.   

 Marknadskommittén etablerade ett samarbete med den nyöppnade hamburgarrestaurangen MAX vilket 
resulterade i en reklamskylt intill 6’ans tee som syns från Söderleden. Reklamintäkterna för skylten har i år 
använts till subventionerad pro-träning för våra medlemmar.    

Lännart Nilsson  
 
Medlemskommittén  

 Medlemskommittén anordnade Intro Cup i 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.  

 På Golfveckans sista dag bjöds det på den  traditionsenliga långa jordgubbstårtan som bakats av 
medlemskommittén. 

 Det gjordes en omstart av veckoaktiviteten Senior-Mixen efter sommaren där både damer och herrar i 
åldern 55+ deltog som vill ha spelsällskap men utan att tävla. Denna aktivitet kommer att flyttas till 
Seniorkommittén nästa år.      

 Inför advent pyntade vi i klubbrummet.  
Lill-Britt Börjesson  
 
Seniorkommittén   

 Seniorverksamheten har bedrivits helt enligt verksamhetsplan  för 2019. 
 Trygga Rundan har genomförts med 26 ronder i vardera 18- och 9- hålsklasser. Totalt hela 52 omgångar.   
 Kommittén har även administrerat KM H75 och KM H80. 
 Vinterputtligan 2019/2020 startade i november 2019 och avslutas i mars 2020.  
 Under årets verksamhet har c:a 35 seniorer deltagit i våra aktiviteter varje torsdag.  
 I september gästspelade Trygga Rundan på Gullbringa G&CC där våra seniorer bjöds på förutom golfspel, 

vid behov av golfbil och en välförtjänt lunch. 
 Under året har Sisjöseniorerna deltagit i GGF:s seriespel i kategorierna H60 och H75. Glädjande kan 

noteras att våra H75:or placerade sig på en hedersam 2:a plats.   
Styrelsen  



 
Tävlingskommittén 

 Under året 2019 har det arrangerats ett stort antal tävlingar, de flesta med högt deltagande både från 
klubbens medlemmar men även greenfee-spelare. Damgolfen har fortsatt varit på tisdagar med blandat 
deltagande, herrgolfen har satt nytt rekord i antal deltagare på onsdagar och Trygga Rundan (Old Boys) har 
trummat på som vanligt på torsdagar. KM spelades i början av augusti med högt deltagarantal.  

 Klubben har under året deltagit i det som kallas Handicap-serien med fullt godkänt resultat. Damerna tog 
sig hela vägen till final och slutade som 3:a. Det blir en del förändringar inom denna serie nästa år då GGF 
tar över den.  

 Matchspelscupen ställde klubben upp i även i år. Detta år gick vi lite längre än förra året så nästa år borde 
vi i alla fall ta oss till kvartsfinal. 

 Klubben spelade även i Seriespelet under året. Blandad framgång, dock lyckades H40 ta sig hela vägen upp 
i Division 1 till nästa år. Ett spännande år är att förvänta då H40 nu mer spelar med Göteborgs-distriktets 
bästa spelare och klubbar.  

 Lag-SM genomfördes i år på Kungälv-Kode GK där det inte blev något avancemang till Division 1. Bättre 
lycka nästa år.  

 Året avslutades med några riktigt roliga tävlingar, bland annat ett fullspäckat Höstslag (3-manna scramble), 
Skaldjursfrossa (alla gick hem med ½ kilo räkor) samt Oktoberslaget (alla deltagande lag fick pris).  Så nu 
blickar vi framåt, ett 2020 med nya utmaningar, nya tävlingar. Tack för 2019! 

Lars Berg 
 
Utbildningskommittén 

 Under januari gick ett antal styrelse- och kommittémedlemmar en tvådagarskurs i de nya golfreglerna som 
infördes 2019. Dessa nyvunna kunskaper vidarebefordrades sedan vid olika tillfällen till seriespelande 
herrar, Trygga Rundans herrar och till damerna som deltog i vårens första tävling.  

 Det har även genomförts en regelvandring där Gun Olsen, Anita Jansson och Martina Schedvin berättade 
om regelnyheter runt tee, green och bunker. 

 Seriespelande herrar har haft golfteori med Daniel Johansson under ett par tillfällen under vintern/våren. 
 Damerna har som vanligt haft putt- och chipträning på söndagarna från januari till mars i putthuset  
 En intern utbildning i ”GIT Tävling” anordnades inför säsongstart med hjälp av IT-kommittén för de  

tävlingsledare som ville känna sig säkrare i det systemet.  
 Hela den nyvalda styrelsen gick en kurs i april om årsmöten och föreningskunskap arrangerad av SISU. 

Senare under året har medlemmar i styrelsen gått en kurs i att leda och utveckla en ideell idrottsförening 
samt deltagit i en diskussionskväll om kommunens föreningsbidrag, även dessa arrangerade av SISU.  

 I slutet av oktober genomfördes en HLR-kurs med ca 10 deltagare då vi fick träna på hjärt- och 
lungräddning och lära oss hur vår hjärtstartare används. 

Martina Schedvin 

 

 

 

Göteborg, februari 2020 
 
Styrelsen 


