
 
Verksamhetsberättelse Sisjö Golfklubb 2021 

 
 
 
Styrelsen  

▪ Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden samt flera mailkontakter. 
▪ Ett styrelsebrev har skickats varje månad till medlemmarna som berättar vad som händer i klubben.  
▪ Banägarens reception har varit obemannad under 2021. Med tillgång till varuautomater, cafébord, soffor 

och Golfterminal har det erbjudits en god service till medlemmar och gäster.     
▪ Sverige var fortsatt drabbat av Corona-pandemin och vårens årsmöte hölls därför digitalt den 17 mars. 

35 röstberättigade medlemmar deltog.   
▪ På grund av regler och rekommendationer runt Corona 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. Även 2021 slogs nya rekord i hela Golf-Sverige med ökat antal nya och återvändande 
medlemmar och ökat antal spelade rundor.  

▪ SGF förbjöd tävlingsverksamhet t.o.m. 31 maj och till skillnad mot föregående år fick inte heller tävlingar 
som VSOP (Valfri Start och Partner) spelas. Från 1 juni tilläts tävlingsverksamhet igen men med vissa 
begränsningar.    

▪ Under Golfveckan i juli och några dagar därefter fanns det i receptionslokalen på test ett café i regi av 
”Vägen Ut” som sålde bl.a. nybryggt kaffe, goda mackor och hembakade kakor och pajer. ”Vägen Ut” är ett 
socialt företag utan vinstintresse som hjälper de som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden 
att arbetsträna. Styrelsen ser ett stort värde av den höjda trivsel som ett café har, inte bara för Sisjöns 
medlemmar utan även för medlemmar i andra klubbar som besöker anläggningen. Styrelsen kommer att 
fortsätta diskutera med banägaren om möjligheterna att låta ”Vägen Ut” få ha ett café i den annars tomma 
receptionslokalen på Sisjön.        

▪ I september togs de flesta restriktioner runt Corona bort. Höstens årsmöte 11 november kunde därför 
hållas ”som vanligt” fysiskt men styrelsen valde att hålla det i en lite större lokal på Frölunda Kulturhus för 
att undvika trängsel. 36 röstberättigade medlemmar deltog. Klubbens sittande ordförande fick förnyat 
förtroende.      

▪ Under årsmötet meddelades den höjda årsavgiften för det kommande verksamhetsåret 2022:  
Aktiv Senior ”Sisjö Classic”   4860 kr   
Aktiv Senior ”Allians Basic”  5580 kr 
Aktiv Senior ”Allians Max”  6480 kr 
Nedsatt pris med 720 kr för 80+ på ”Allians Basic”.  
Aktiv Junior ”Allians Basic”  1380 kr, 2880 kr eller 3780 kr beroende på ålder 

▪ Efter ett antal avtalsförhandlingar med banägaren undertecknades nyttjanderättsavtalet för 2022.      
▪ Klubben som fyllde 30 år det föregående året 2020 tvingades skjuta fram sin jubileumsfest ytterligare på 

grund av Corona-pandemin.   
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

http://www.sisjogk.se/


 
 
Medlemsutvecklingen  

▪ Hösten 2021 då högsta antalet medlemmar uppmättes var medlemssituationen följande, jämförelse med 
föregående år.   
Medlemskapstyp  2021 2020 
Aktiva juniorer t.o.m. 21 år  158 126 
Aktiva seniorer fr.o.m. 22 år 649 634 
Hedersmedlem  2 2 
Passiv   0 6 
Totalt   809 768 
 
 

 
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. Klubbens  

önskemål om lydelsen för Out-of-Bounds-gränsen mellan hål 3 och hål 5 godkändes inte av GGF som 
uppdaterar de lokala reglerna. Deras förslag var i stället att sätta upp OOB-pinnar som gräns. Vi bestämde 
därför att ta bort den Out-of-Bounds-gränsen.    

▪ Bankommittén undersökte möjligheterna att behålla banan handicap-grundad i samband med att tee på 
hål 8 byggdes om. De kraftigt framflyttade provisoriska tee’erna gjorde hål 8 för kort enligt reglerna,  
framför allt från gul tee. Banvärderaren rekommenderade att hålet tillfälligt gjordes om till ett långt par-5 
men med 1 extra erhållet slag på slop’en. Bankommittén fick i stället igenom att en provisorisk gul tee 
ställdes bakom nysådden och att den något förkortade röda tee’n kompenserades med att backa tillbaka 
den provisoriska röda tee’n på hål 2. Bankommittén satte upp skyltar runt 8’ans tee om vad som gällde 
med reglerna för MUA och förbud att gå i nysått område.   

▪ Bankommittén målade nya 150-pinnar och ställde ut dessa i början av säsongen.       
▪ Bankommittén arrangerade en arbetsdag i slutet av april. Vi räfsade upp löv och kvistar på banan, och 

städade på rangen, parkeringen och uteplatsen. Gummiplattorna på uteplatsen högtrycktvättades och nya 
stolar ställdes ut.    

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

▪ Bankommittén satte upp kom-i-håg-lappar om att kratta efter sig i bunkrarna efter att vi i samband med 
lättnader i corona-restriktionerna 1 juni tog bort lägesförbättringen i bunkrarna.    

▪ Raderna av gummiplattor på uteplatsen rätades upp och lades tätare för att slippa alla glipor som det 
växer ogräs och mossa i.  

▪ I slutet av november arrangerades en arbetsdag där vi räfsade upp löv på banan och städade på uteplatsen 
och rangen. Utemöblerna togs undan och ställdes under tak på rangen.   

Anita Jansson 

 

 
Damkommittén  
▪ Under Januari-Mars hölls putt- och chipträning uppdelat i fyra grupper pga pandemin.  
▪ Vi hade en omtyckt regelvandring och en kom-igång-dag under våren.  
▪ Det blev 15 tisdagstävlingar med två starttider att välja på och dessutom vann vi vandringspriset 

”Rörhönan” mot Torrekullas damer.   
▪ Vi gjorde en dagsresa till Kinds GK. 
▪ Vi hade avslutning med prisutdelning och smörgåstårta i receptionen på Sisjö GK.  
▪ Vi deltog med ett lag i GGFs handicap-serie D50+ där vi vann vår serie och gick till finalspel.    
Lena Gunnarsson    
 



 
 
 
 
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.   
▪ 2021 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 1 juni. Innan dess rådde tävlingsförbud p.g.a. 
Corona.  

▪ Herrkommittén arrangerade som vanligt den populära onsdagsgolfen med stort antal deltagare.  
Sista omgången spelades på Chalmers GK.     

▪ Vinnare av onsdagsgolfen 2021, ”Alfons-pokalen”, blev Yinggang Li.  
▪ Seniorherrarna har spelat Trygga Rundan på torsdagarna men i år har alla spelat endast 9 hål och med 

löpande start. De har även spelat KM för H75 och H80.   
▪ Seniorherrarnas ”Vinterputtligan” ställdes in för vintern 2020-2021 och även första hälften av vintern 

2021-2022 p.g.a. restriktioner och råd om Corona.      
Marek Malek  

 

 

IT-kommittén 

▪ IT-kommittén har uppdaterat funktionärers rättigheter i GIT-systemet. 
▪ Intern utbildning i ”GIT Tävling” har anordnats. 
▪ IT-kommittén har installerat scorekortsskrivaren som klubben köpte på våren för sina tävlingar och 

skapat en användarmanual för den.     
▪ IT-kommittén har ansvarat för datorer, programvaror och övriga IT-frågor.  
▪ IT-kommittén var mötesoperatör för det digitala årsmötet på våren. 
Gustav Dahlborg   

 

 
Juniorkommittén  
▪ Juniorernas träningsgrupp har tränat på både Sisjö GK och World of Golf. Nicklas Nyström har stått för 

juniorernas träning. Alla får vara med i träningsgruppen oavsett var han/hon är medlem någonstans. 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.  

▪ Sisjö GK har deltagit med ett lag i GGFs juniorserie J16.   
▪ Flera av klubbens junior-pojkar ställde upp i herrklassen i stora KM.     
▪ KM för juniorer spelades 29 augusti. Tävlingen var öppen även för icke medlemmar som hade deltagit i 

träningsgruppen. 22 pojkar och 5 flickor deltog.    
Johan Rehnberg   

 

 
Marknadskommittén  

▪ 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.    

Anders Lembing  
 
 



 
 
Medlemskommittén  

▪ Vi startade säsongen 13 april med en regelvandring för damer. 
▪ En kom-igång-dag för damer anordnades. Det var 5 olika stationer där Niklas, Anita, Lena och 

Charlotte ställde upp som instruktörer. Det var även kläd-försäljning av Func Factory kollektion. 
Mycket populärt. 

▪ Medlemskommittén var med i tävlingsledningen för Tårtslaget, Kvällskvisten, Kort & Gott  
och Glöggspecial.  

▪ Tårtslaget gick av stapeln sista tävlingsdagen i Sisjöveckan. Vi bakade 6 tårtor till allas förtjusning.  
▪ Kvällskvisten avslutades med grillning av Roman. Det bjöds på korv och Romans hemmagjorda  

potatissallad. 
▪ Kort & Gott var en ny tävling för året. 9 hål som alla var par 3 hål. Uppskattat. 
▪ Säsongen avslutades med glöggolf, glögg, pepparkakor och lussebullar.       
▪ Som vanligt pyntades det med adventsstakar i fönstren i klubbhuset.  
Lill-Britt Börjesson 

  
 
Seniorkommittén   

▪ Med stort engagemang från Lena Gunnarsson och Gun Olsen skapades kommitténs aktivitet 
”Fredagsgolfen 55+” som vänder sig till både seniordamer och seniorherrar.  

▪ Första tävlingen hölls i början av juni och spelades hela säsongen med uppehåll för högsommaren. 
Charlotte Söderlund och Benny Flyborg har varit tävlingsledare.  

▪ ”Fredagsgolfen 55+” spelades 9 hål slaggolf, och varje omgång avslutades med en gemensam fika, 
naturligtvis med corona-säkra avstånd. Vanligtvis deltog 20-30 damer och herrar varje omgång.  

▪ På höstmötet presenterades den fortsatta kommittéordföranden, Margareth Blidkvist.      
Styrelsen  

 

 

Tävlingskommittén 
▪ Årets säsong föregicks med ett möte 30 mars då resp. kommittéordföranden, tävlingsledare och 

funktionärer för klubbens tävlingar var kallade. Klubbens tävlingsverksamhet fastställdes, dock med 
reservation för ev. ändringar på grund av Covid-19 och med hänsyn tagen till FHMs och SGFs 
rekommendationer.  

▪ Fortsatt pandemi innebar att tävlingar under våren ställdes in. Den 1 juni var det åter tillåtet att hålla 
tävlingar på traditionellt vis men med fortsatta restriktioner att undvika större samlingar och att hålla 
avstånd. 

▪ Sisjö GK deltog i GGFs seriespel med flera herrlag i scratch-serierna samt ett herrlag och ett damlag i hcp-
serierna. Vi deltog även med två mixade lag i GGFs Matchspelscup.   

▪ Golfveckan 5-9 juli: Stort deltagarantal under hela veckan. Vädret var gynnsamt och prisceremonier kunde 
ske utomhus. 

▪ Kvällskvisten 21 juli: Populär tävling med spel under eftermiddagen och efterföljande grillkväll med Roman 
Niederhaus som mycket uppskattad grillmästare. 

▪ KM spelades enligt tradition i början av augusti med stort deltagande bland herrarna speciellt. 
▪ Klubbslaget 4 september, Sisjö vs Torrekulla, spelades på Torrekulla GK.  
▪ Glöggspecial 28 november (1.a advent): En trevlig avslutning på golfåret. Ett 20-tal deltagare kämpade 

tappert i den första snön för året och bjöds på glögg och lussebullar efter avslutad tävling.  
▪ KM mästare 2021 

Damer: 1.a Anita Jansson, 2.a Charlotte Söderlund. 
Herrar: 1.a Mattias Ek, 2.a Joakim Tremmel, 3.a Emil Aggfelt. 
Kategorier: D60 Charlotte Söderlund, D70 Lill-Britt Börjesson, H22 Mattias Ek, H40 Per Nilsson, 
H50 Jonas Jönsson, H60 Hua Qu, H75 Morgan Nilsson, H80 Egon Dahl. 
Junior Pojkar: Emil Aggfelt. 

▪ Säsongsmatchen: Årets mästare blev Lena Gunnarsson. 
▪ Stort tack riktas till alla som hjälpt till vid våra tävlingar 2021! 
Gun Olsen  

 

 



 
 
Utbildningskommittén 

▪ På våren hölls en regelvandring för damer arrangerad tillsammans med damkommittén.   
▪ På hösten deltog 3 medlemmar i GGFs Regelutbildning.  
Martina Schedvin 

 

Göteborg, januari 2022 
 
Styrelsen 


