
 
Verksamhetsberättelse Sisjö Golfklubb 2020 

 
 
Styrelsen  

▪ Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden samt flera mailkontakter. 
▪ Ett styrelsebrev har skickats varje månad till medlemmarna som berättar vad som händer i klubben.  
▪ Banägarens reception har inte varit bemannad under 2020. Receptionslokalen har till skillnad mot tidigare 

år istället varit öppen från morgon till kväll. Med tillgång till varuautomater, cafébord, soffor och 
Golfterminal har detta erbjudit en god service till medlemmar och gäster. Styrelsen har tillsammans med 
andra medlemmar sett till att toaletterna alltid har varit påfyllda med toalettpapper, pappershanddukar 
och tvål.    

▪ Vårens årsmöte hölls den 10 mars 2020 på World of Golf. 58 röstberättigade medlemmar deltog.   
▪ Bara några dagar efter vårens årsmöte drabbades Sverige av Corona-pandemin vilket påverkade resten av 

verksamhetsåret med flertal regler och rekommendationer. Bland annat kunde ingen kick-off för styrelse 
och kommittéer genomföras på våren.  

▪ Sällskapsspel tilläts för golf eftersom det spelas utomhus och med tillräckligt stora avstånd mellan 
deltagarna. Detta visade sig snart ge golf ett rekordår i hela Sverige med ökat antal nya och återvändande 
medlemmar och ökat antal spelade rundor. SGF förbjöd tävlingsverksamhet t.o.m. 30 juni såvida det inte 
spelades som VSOP, Valfri Start och Partner.  

▪ Från 1 juli tilläts tävlingsverksamhet igen men med vissa begränsningar, t.ex. maxantal (50) för 
sammankomster.     

▪ På grund av regeln om maxantal för sammankomster och en oroväckande ny ökning av smittspridningen 
av Corona tvingades höstens årsmöte 22 november 2020 hållas som ett digitalt möte i Microsoft Teams.  
40 röstberättigade medlemmar deltog. Klubbens sittande ordförande fick förnyat förtroende.  

▪ Efter ett antal avtalsförhandlingar med banägaren undertecknades nyttjanderättsavtalet för 2021 i mitten 
av december.     

▪ I och med det nya avtalet bestämdes även årsavgiften för det kommande verksamhetsåret 2021:  
Aktiv Senior ”Sisjö Classic”   4680 kr   
Aktiv Senior ”Allians Basic”  5340 kr 
Aktiv Senior ”Allians Max”  5940 kr 
Nedsatt pris med 660 kr för 80+ på ”Allians”-medlemskap. 
Aktiv Junior ”Allians Basic”  1200 kr, 2700 kr eller 3600 kr beroende på ålder 

▪ Klubben fyllde 30 år men på grund av Corona-pandemin kunde ingen jubileumsfest hållas.  
 
 

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 (styrelsebrev och andra meddelanden på mail), 
klubbens hemsida www.sisjogk.se och Facebook.  
 

Medlemsutvecklingen  

▪ Den 31 december 2020 var medlemssituationen följande, jämförelse med föregående år.   
Medlemskapstyp  2020 2019 
Aktiva juniorer t.o.m. 21 år  126 60 
Aktiva seniorer fr.o.m. 22 år 634 611 
Hedersmedlem  2 1 
Passiv   6 9 
Totalt   768 681 
 
 

http://www.sisjogk.se/


 
 
 
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. 
 
 
Bankommittén  
▪ Bankommittén gick igenom den årliga uppdateringen av banans lokala regler i början av året.  
▪ Efter utbrottet av Corona på våren satte bankommittén upp anslag om regler och rekommendationer runt 

rangen och vid 1a tee.      
▪ Bankommittén arrangerade en arbetsdag i början av maj med 25-30 medlemmar. Vi städade på banan, 

rangen, parkeringen och uteplatsen. Enstaka trasiga sektioner av insynsskyddet mot maskingården 
ersattes. Den långa plastväggen bakom rangen intill övningsgreenen monterades bort eftersom den hade 
gått sönder på flera ställen. Banpersonalen tog hand om att sätta upp en ny plastvägg.   

▪ Bankommittén har under året inhandlat och planterat blomplantor till krukorna på uteserveringen, längs 
putthusets ”solvägg” och vid 1’a tee.     

▪ Bankommittén tillverkade ”vägvisar-skyltar” för hål 3 och hål 7 då det vid några tillfällen hade setts 
nybörjare som gick fel.  

▪ I början av november arrangerades en arbetsdag där omkring 25 medlemmar deltog. Pinnar för out-of-
bounds och pliktområden målades, vass röjdes intill parkeringen mot Hedlunds Papper, ett trasigt 
trästaket inne på maskingården monterades ner och det städades på rangen, parkeringen och uteplatsen. 
En ombyggnad av det långa trästaketet på parkeringen påbörjades. Staketet gjordes klart helgen därpå av 
bankommittén och delar av styrelsen.  

Anita Jansson 

 
Damkommittén  
▪ P.g.a. pandemin började inte tävlingssäsongen förrän 1 juli. Damkommittén ordnade tävlingen ”Får jag lov” 

5 juli. 
▪ Vi hann också med 10 tisdagstävlingar. Vi hade avslutning med prisutdelning, mackor och hembakat i 

receptionen på Sisjö GK 15 sep. 
▪ Under vår och försommar anordnade medlemskommitténs Lena Gunnarsson VSOP-tävlingar för damerna. 

Dessutom hölls Putt- och Chip-träning i putthuset i Januari-Mars.  
▪ Ett lag i GGFs handicap-serie D50+ var anmält till 2020 men GGF ställde in alla omgångar i Hcp-serien, både 

D50+ och H60+ p.g.a. att åldern bland spelarna tidigare år varit hög.   
Marita Andersson   
 
HCP-kommittén  

▪ Hcp-justering har skötts automatiskt via GIT när spelaren deltagit i tävlingar eller registrerat en 
sällskapsrond. Vi uppmanar alla att registrera samtliga sina golfrundor för att få ett så rättvisande hcp som 
möjligt.  Hör gärna av er till hcp-kommitten om ni tycker att ni av olika anledningar ligger fel i hcp 

▪ Hcp-kommiten har vid ett antal tillfällen hjälpt till att justera felaktigt registrerade sällskapsrundor.   
▪ 2020 gjordes ingen internrevision i och med införandet av nya hcp-systemet WHS. Information om nya 

systemet finns på klubbens hemsida www.sisjogk.se där det även finns en länk till Golf.se med mer 
information. 

Kerstin Söderström 

 
Herrkommittén  

▪ Vi har deltagit i GGFs seriespel för herrar som kom igång andra halvåret. Första halvåret rådde 
tävlingsförbud p.g.a. Corona.  

▪ Herrkommittén arrangerade som vanligt den populära onsdagsgolfen som spelades enbart som VSOP 
under det första halvåret. Antal deltagare ökade 2020 till närmare 50 deltagare varje omgång. Sista 
omgången spelades på Sjögärde GK.    

▪ Vinnare av onsdagsgolfen 2020 blev Christer Thorn. 



 
▪ Seniorherrarna har 2020 valt att inte spela Trygga Rundan på torsdagarna p.g.a. Corona men har 

arrangerat mindre tävlingar i Eclectic och Matchspel under det andra halvåret. De har även spelat KM för 
H75 och H80.  Vinterputtligan ställdes in för vintern 2020-2021.    

Marek Malek  

 

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.  
▪ IT-kommitténs Gustav Dahlborg var mötesoperatör för det digitala årsmötet på hösten. 
Bo Lindwall  

 
Juniorkommittén  
▪ Juniorernas träningsgrupp tränar på både Sisjö GK och World of Golf. Alla får vara med i träningsgruppen 

oavsett var han/hon är medlem någonstans. Det var med strax över 50 juniorer i träningsgruppen 2020 
varav cirka en tredjedel är medlemmar i Sisjö GK. Det är vår förhoppning att fler av juniorerna i 
träningsgruppen vill bli medlemmar i klubben, eller att fler av klubbens juniorer vill vara med i 
träningsgruppen.  

▪ Nicklas Nyström har stått för juniorernas träning. Den har hållits varannan vecka på Sisjö GK och varannan 
vecka på World of Golf.   

▪ Sex av klubbens junior-pojkar ställde upp i herrklassen i stora KM.     
▪ KM för juniorer spelades 30 augusti. Tävlingen var öppen även för icke medlemmar som hade deltagit i 

träningsgruppen. 19 pojkar och 9 flickor deltog.     
Styrelsen   

 
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. Det har under detta pandemiår varit svårt att träffas och få gehör för detta 
även om fler spelat golf än på många år.  

▪ Vi har arbetat för att de Företagsvänner vi har ska förlänga sina avtal vilket vi har lyckats med vilket känns 
bra. Vi har även sökt upp nya företag och erbjudit attraktiva sponsorpaket innehållande exponering på 
skyltar på banan, företagsloggor på hemsidan samt greenfee-kuponger. Utfallet har varit blygsamt men vi 
har utökat antalet ”vänner” med 2 företag. 

▪ Marknadskommittén har även bidragit starkt till ett samarbete med hamburgarrestaurangen McDonalds 
vilket resulterat i en reklamskylt mellan 6:ans green och 7:ans tee som syns från Söderleden. 
Reklamintäkterna för skylten har i år delats 50/50 med banägaren.  

▪ Marknadskommittén har träffats ytterst sparsamt under 2020 p.g.a. Pandemin så den huvudsakliga 
kontakten har skett genom e-mail och telefon.   

Anders Lembing  
 
Medlemskommittén  

▪ Medlemskommittén köpte vaser och konstblommor till klubblokalen.   
▪ En VSOP-aktivitet för klubbens damer arrangerades varje tisdag innan damernas ordinarie tisdagstävlingar 

kunde börja.  
▪ På Golfveckans sista dag bjöds det på den traditionsenliga långa jordgubbstårtan som bakats av 

medlemskommittén. 
▪ Medlemskommittén anordnade Intro Cup 4 september som p.g.a. Corona hade flyttats från våren till 

hösten. 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. Efter spel bjöds det på kaffe och macka.       

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

  
 



 
 
 
Seniorkommittén   

▪ Målsättningen var att arrangera gemensamma aktiviteter för både seniordamer och seniorherrar.  
P.g.a. målgruppens ålder och Corona har ingen aktivitet kommit igång under 2020.     

Styrelsen  

 

Tävlingskommittén 

▪ Årets säsong föregicks med två inplanerade möten där resp. kommittéordföranden, tävlingsledare och 
funktionärer för klubbens tävlingar var kallade 5 dec -19 och 24 mars-20. Klubbens tävlingsverksamhet 
fastställdes med flera tidigare populära tävlingar men även nya kom till. 

▪ 2020 blev inte vad vi förväntade oss. Tävlingar under våren fick ställas in på grund av Covid 19 och med 
hänsyn tagen till FHM och SGFs rekommendationer härför. Dam- och Herrgolfen tisdagar resp. onsdagar 
spelades dock men under formen VSOP/valfri start och partners. Det har fungerat otroligt bra; alla har 
visat hänsyn och hållit avstånd. Positivt är att antal deltagare, speciellt i Damgolfen, ökade då man kunde 
välja speltid under hela dagen. Herrgolfen har även i år slagit nytt rekord i deltagarantal. 

▪ Den 1 juli var det åter tillåtet att hålla tävlingar på traditionellt vis men med fortsatta restriktioner att 
undvika större samlingar och att hålla avstånd. 

▪ Golfveckan den 6–10 juli kunde genomföras och vi var många som gått och längtat efter att få tävla - ett 
stort deltagarantal under veckan påvisade detta. Vädret var gynnsamt under hela veckan och 
prisceremonier kunde ske utomhus.  

▪ 22 juli hade vi en ny tävling med start under eftermiddagen och efterföljande grillkväll med Roman 
Niederhaus som mycket uppskattad grillmästare. Årets sista tävling ”Glöggspecial” som skulle spelats 1a 
advent som en trevlig avslutning på golfåret, fick utgå pga. rådande pandemi. 

▪ Klubben deltog i GGF.s Matchspelscup med fantastiskt resultat. Sisjö GK tog sig hela vägen till final som 
spelades på Albatross GK och tog hem segern och därmed en inteckning i den åtråvärda pokalen. Stort 
grattis till alla i laget.  

▪ KM spelades enligt tradition i början av augusti; med stort deltagande bland herrarna speciellt. Fr.o.m. i år, 
beroende på antal deltagare, delades även ett 2.a och 3.e pris ut i kategorin Klubbmästare Damer och 
Herrar. 

▪ KM Damer: 1a Anita Jansson, 2a Martina Schedvin 
KM Herrar: 1a Daniel Johansson, 2a Nicklas Nyström, 3a Vidar Gimbringer  
KM Ålderskategori: D60 Nuo Li, H22 Daniel Kläth, H40 Daniel Johansson,  
H50 Lars Gimbringer, H60 Roman Niederhaus, H75 Kurt Orröd, H80 Seppo Kinnunen. 

▪ Stort tack riktas till alla som hjälpt till vid våra tävlingar 2020, ni är guld värda! 
Gun Olsen  

 
Utbildningskommittén 

▪ Under februari och mars deltog 10 medlemmar i GGFs Tävlingsledarutbildning.  
▪ Sedan slog pandemin till och omöjliggjorde tyvärr något mer i utbildningsväg det märkliga året 2020.  
▪ Delar av styrelsen deltog på hösten i en digital föreläsning arrangerad av SISU i hur man håller digitala 

möten inför vårt digitala årsmöte. 
Martina Schedvin 

 

Göteborg, februari 2021 
 
Styrelsen 


