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Trygga din framtid.
Tänk framåt – tänk pension!
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Postadress
Vadstena Golfklubb
Kungs Starby 801
592 94 Vadstena

Besöksadress
Hovsvägen, Hagalund

Telefon
Kansli
0143-124 40
Shop
0143-124 80
Restaurang 0143-127 75
Tävling 072-50 53 898
Klubbchef 070-289 15 22
Pro
070-211 14 83

Onsdagen den 29 mars kl 1900
i klubbhuset
Eventuella frågor besvaras på tel. 0143-124 40

E-mail

VÄLKOMNA!

kansli@vadstenagk.nu

Styrelsen för Vadstena Golfklubb

Hemsida
www.vadstenagk.nu

Ansvarig utgivare
K-G Broman

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs vårmöte 2017

Manus till Peggen
Mejlas till
kansli@vadstenagk.nu
eller skickas till klubbens
adress, alt. lämnas på
kansliet.
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Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, samt jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor.
Avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Vadstena Golfklubb avger härmed följande
verksamhetsberättelse för året som gått.

Styrelse:

Ordförande:
K-G Dybing
Vice ordförande: K-G Broman
Kassör:		
Henrik Leek
Ledamöter:
Marita Fagrell och Erik Felten
Suppleanter:
Eva Palmér/Axell och
		Anncatrin Kristiansson
Vadstena Golfklubb står på flera ben, Banan, Restaurangen, Pro/Shop, Kansli. Klubbchef/Banpersonal,
Kanslipersonal och ideella medlemsinsatser.
Basen är vår idrottsliga verksamhet golfspelet!

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 10
protokollförda sammanträden. Dessutom planeringsmöten med sektionerna vår och höst samt vårmöte och höstårsmöte.

Sektioner:

Banan:
Dam:
Fastighet:
Herr:
Tävling:
Barn & Ungdom
Medlem:
Marknad/sponsor:

Ordförande:

Bo Derke
Marita Fagrell
Lars Lundborg
Per Hallengren
Mats Centervad
Peter Kenell
Inger Swartz
K-G Broman

Personal:

Klubb/banchef: Mats Bergmar (heltid)
Banpersonal: Kennet Magnusson, Rolf Sjögren
och Marcus Bergmar (heltid).
Andreas Johansson, Markus Gutendoff och
Lotte Juberg, (deltid).
Kanslipersonal: Anna-Carin Lindquist och
Jessica Alkeskog (deltid)
Anton Nessvi har vikarierat under helger och olika
perioder av sommaren.
Ett stort Tack till Anna Löw, som efter mångårigt arbete
nu lämnat oss för annan verksamhet.

Entreprenörer:

Tränare: Joakim Hallberg
Shop/Range: Joakim Hallbergs Golf
Restaurangen Gastro 19: Katarina Westerlund
Ett stort TACK till Gastro 19, Katarina Westlund med
personal, som på egen begäran lämnat oss tidigare än
förväntat. Tack för fantastisk mat!
Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 1211 st, en ökning med 236 personer från föregående år inkl. 155 st.
som gått nybörjarutbildning hos Hallbergs Golf.
Av medlemsantalet utgör 562 personer fullvärdiga medlemmar alla kategorier exkl. ungdomar. I övrigt utgöres
medelmsantalet av 180 passiva medlemmar, 45 distansmedelmmar, 73 greenfeemedlemmar, 3 hedersmedlemmar, 9 personal, 11 medlemmar med halv årsavgift, 17
studentmedlemmar samt 156 ungdomar.

Medlemsavgifter har utgått med följande
belopp:
Förmånsmedlem:
Årsmedlem:
Greenfeemedlem:
Distansmedlem:
Student medlem:
Passiv medlem:
Junior 18 t.o.m. 21 år:
Junior 14 t.o.m. 17 år:
Junior 10 t.o.m. 13 år:
Knatte t.o.m. 9 år:
Träningsavgift:
Städavgift

Greenfee:

Seniorer 18-hål
12-hål
9-hål
Juniorer 18-hål
12-hål
9-hål

5.190:5.190:1.490:1.490:800:500:2.490:1.990:1.490:- inkl. träningsavgift
900:- inkl. träningsavgift
500:- övriga juniorer
300: -

Vardagar

Helg

180:120:100:-

200:120:100:-

380:250:200:-

420:250:200:-

Reducerad avgift har tillämpats för våra samarbetspartners: Bråviken, Finspång, Karlskoga, Norrköping, Nyköping, Söderköping och Östad.

Ekonomi:

Som framgår av bifogade resultat- och balansräkning,
visar resultatet för 2016 ett underskott av 44 250 SEK.
En förbättring med 311 778 från 2015.
Underskottet är att hänföra enligt följande:
Intäkterna ökade med 174 000 SEK gentemot budget
vilket är glädjande.
Det är lättare att påverka resultatet med kostnaderna än
att öka intäkterna.
Den förlust vi gör beror till stor del på oförutsedda kost-
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
nader på maskiner, bevattningsanläggningen och it-kostnader (virus).
Investeringar har under året skett med:
För investeringar har i budgeten för år 2016 upptagits
följande:
Budget
Utfall
Fastighet
150 000:169 336:Markanläggningar
50 000:11 664:Maskiner
700 000:594 813:(Varav leasing, med
i driftbudgeten)
669 000:-498 000:Inventarier
44 000:0:Baninventarier
60 000:28 776:Bevattning
25 000:53 439:TOTALT

360 000:-

Ideellt arbete, gemenskap, lojalitet, kamratskap och solidariskt ansvar hoppas vi präglar vår klubb och dess framtid!
Tillsammans formar vi Vadstena Golfklubb – Din bana
och klubb!
Vadstena i mars 2017.
Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2016
K-G Dybing , ordf., K-G Broman, vice. Ordf.
Henrik Leek, kassör, Erik Felten, ledamot
Marita Fagrell, ledamot, Eva Palmér/Axell, suppleant
Anncatrin Kristiansson, suppleant

360 028:-

Styrelsen föreslår att årets underskott överförs till balanserade vinstmedel.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar, anställda, restauratör, Pro och ideella personer som under
det gångna verksamhetsåret lagt ner så mycket energi,
fritid, kamratskap och personligt arbete, på byggnationer, golfvärdskap, städdagar, dammskötsel, sektionsarbete, ungdomsarbete, mm.

KANSLIET INFORMERAR!
FÖRMÅNSMEDLEMMAR SE HIT!!
Även i år så får ni rabatter på vissa företag som vi skrivit avtal med.
Vilka företag och vilken rabatt ni får finns på vår hemsidan.
TIDBOKNING.
Tidsbokning, vardag, mellan kl.08.30-17.00 samt helg 07.30-17.00 från
öppnandet av banan till den sista oktober. Före kl.08.00 och efter kl.17.00
gäller bollränna som vanligt.
Läs mer om nya medlemstider under ändrade tider och avgifter.
Klipptåg mån-fre fram till 08.30, då är ni välkomna att starta på hål 10.
ÖVRIGA NYHETER 2017
Vänligen observera avbokningsreglerna. Vid gruppbokningar där INTE oanvända tider avbokas 2 dagar
innan, faktureras halva ordinarie greenfeeavgift.
För att information och fakturor ska gå till rätt adress, så är det VIKTIGT att ni kontaktar oss vid ändrad
adress eller familjeförhållanden.
Vi önskar även att ni fortsätter ankomstregistrera er, så att vi får rättvisande statistik.
ÖPPETTIDER PÅ KANSLIET.
Vardagar mellan kl 08.30 – 16.00, helger mellan kl 08.00 – 13.00
VAGNSBODEN.
Som ni vet är skåpen i vagnsboden väldigt eftertraktade därför ber vi er som känner att ni inte
använder era skåp att kontakta oss på kansliet.
Ni som har lämnat tillbaka skåp, glöm inte att städa ur och ta bort era hänglås.
Ni som byter med varandra måste kontakta kansliet innan detta sker.
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Välkommen till
The Golfing Year 2017
Säsongstart 1–2 april
Äntligen är det dags att börja spela golf, och att få känna på både
sving och bollträff. Det ska bli så kul att få komma igång med
spelet igen. Vi i shopen är laddade och har gemensamt planerat
ett program för säsongen som du kan ta del av nedan.
Under året kommer det att vara följande personer som du
träffar hos oss. Eva PalmerAxell finner du i shopen, de flesta dagar
och ljusa timmar, där hon ger alla besökande suverän service.
Eva kommer också vara mig behjälplig i golfutbildning. ”Happy
Wednesday” är dagen då Sara Waerme finns hos oss. Med det
gladaste och vänligaste mottagande ger Sara medlemmar som
gäster utmärkt hjälp. Våra enastående ungdomar Ebba Klippinger,
Joar Kenell, Ellen Storm Edholm och Olle Andersson kommer du
Säsongsstart Golfstore Vadstena
Dam-kväll med Abacus & Daily
Sko-dag FJ & Ecco
Pub-kväll, Pron & krögarens Golfquiz
Familjedag med Hopp & Pop
Prons Prize

Wilson Staff DX2 Soft/
DX2 Soft Womens – köp
3 dussin, betala för 2

558:- (ord. pris 837:-)
FootJoy HydroLite Casual Spikeless – 400:rabatt!

att träffa lite då och då i shopen. Om jag själv får välja, så träffar
jag gärna dig på våra övningsområden. Där trivs jag bäst och jag
är så nyfiken på hur jag kan hjälpa fler golfare att spela bättre och
roligare golf. Vår gemensamma nämnare är att vi alla älskar golf
och att vi vill ge både medlem som gäst den bästa service och
golfupplevelse vi kan förmå. Vi alla önskar dig en fantastisk golfsäsong med mycket spel och glädje!
PS: Glöm inte bort att anmäla dig till årets Matchspel. Vem tar
hem segern i år?
Med vänlig hälsning
Joakim Hallberg med personal
Demodagar 2017
Titleist
Ping
TaylorMade
Callaway
Cobra
Synk Golf
Titleist Boll-utprovning

1–2 april
26 april
17 maj
2 juni
10 juni
28 juli

700:- rabatt
på Fastfold
WP360
vagnbag

19 april
24 april och 4 juni
2 maj och 30 maj
3 maj
4 maj
17 maj
29 juni

Cobra King F6 järnset
– spara upp till 2.500:-!

1.595:-

(ord. pris 2.295:-)

Black Owl Golf
One-Click II

3.995:-

Herr, 5-PW, stålskaft

4.495:-

Herr, 5-PW, grafitskaft

4.495:-

Dam, 6-SW, grafitskaft

(ord. pris 5.995:-)

(ord. pris 6.995:-)

795:- (ord. pris 1.195:-)

1.495:- (ord. pris 2.195:-)

Golfstore Vadstena

www.hallbergsgolf.se

Shop: 0143-124 80
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(ord. pris 6.995:-)

HERRSEKTIONEN
4. Faddergolf och sällskapsgolf
Vi har medverkat i faddergolfverksamhet för nya
medlemmar, samt vid 5 tillfällen medverkat som
sällskap för medlemmar som söker en golfkompis.

Verksamhetsberättelse 2016
1. Herrsektionen har genomfört ett upptaktsmöte den
5 april, ett uppföljningsmöte för lagledarna den
5 dec. samt 3 st. övriga planeringsträffar 9 feb.
8 mars och 5 sept.

5. Herrgolf har genomförts på onsdagar med
941 starter.
Ansvarig har Kennet Magnusson varit
Vinnare i A-klass, Håkan Moström
Vinnare i Bklass, Kennet Magnusson
Avslutningstävling med mat och prisutdelning
hölls den 17 sept.

2. Vi har deltagit med 3 lag i seriespel
a. Oldboyslag (H 55) i Mellansvenska oldboysserien
Placering 2:a plats
Lagledare: Lennart Larsson och
Håkan Moström bitr.
b. Veteranlag (H65) i Mellansvenska veteranserien
div. 3 östra
Placering 11:e plats
Lagledare: Martin Nyström
c. Östgöta serien för 70 år
Placering 5:e
Lagledare: Bengt-Arne Gustavsson,
Owe Boman bitr.

6. Hösttouren genomfördes den 26 - 27 sept.
A-klass 134 deltagare
B-klass 121 deltagare
Per Hallengren och Bengt-Arne Gustavsson har
deltagit i hösttoursträff
Landeryds golfhall för uppföljning och planering
den 28 nov. 2016
7. Resor och tävlingar för funktionärer och
medhjälpare.
Golfresa till Finspång 7 maj.
Golfresa till Bråviken 9 sept.

3. Arbete på golfbanan har utförts vid 6 tillfällen,
mestadels dammrensning.

Se upp för tjuven!
Kvarlämna ej värdesaker.

8. En lagledartävling på vår egen bana, med
efterföljande måltid, har genomförts under sept.
Per Hallengren		
Bengt-Arne Gustavsson
Ordförande			Sekreterare

Alatryck löser dina trycksaksbehov på ett
effektivt och professionellt sätt!
TA BRA

R
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NÄRA B

0143-123 45 • www.alatryck.com
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ikstockholm.com

Ambition syns
Framgångsrika kunder ska givetvis ha de kunnigaste och mest ambitiösa bankråd
givarna. När gårdens ekonomi befinner sig i en global värld är det svårt att hinna följa
alla förändringar som sker. Ännu svårare att hinna agera utifrån dessa. Vi kan hjälpa
dig att öka tryggheten i gårdens ekonomi och ge dig möjlighet att fokusera på det du
kan påverka. Att dina ambitioner är höga vet vi och det är också något vi trivs med
och stimuleras av.
Vill du veta vad vi kan göra för dig?
Välkommen att kontakta våra skog & lantbruksansvariga:

Erik Backman
00
Anders
Hovnert, Mjölby 0752-48 00 0705-13
01 76
Magnus
Bäck, Motala
43 26
Karin Karlsson
0706-84 99 0767-24
21
Välkommen!
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MEDLEMSSEKTIONEN
Verksamhetsberättelse
Medlemssektionen 2016
Medlemmar: Inger Swartz, Marie-Louise Mattisson och
Anncathrin Kristiansson.
Medlemssektionen har haft tre protokollförda möten under 2016.
Under 2016 planerades en resa till Bro Hof Nordea Masters som vi tyvärr fick ställa in pga för få anmälda. Vi
behövde vara 25-30 personer och det var endast 17 anmälda.
Bättre gick det vid vår andra planerade aktivitet som
var Frukostgolfen den 2/7. 44 golfare anmälde sig till

scrambletävlingen och vi hade bud på fler. Vi serverades en mycket god frukost av tjejerna på Gastro19 efter
tävlingen och stämningen var på topp i restaurangen.
Frukostgolfen är en tävling där alla klubbens medlemmar kan spela utan att känna krav på att prestera och
ett bra sätt för nya medlemmar att lära känna ”gamla”
medlemmar.
Mingel med snittar och dryck på KM har blivit en tradition som vi hoppas kommer att leva kvar. Ett trevligt sätt
att umgås med andra medlemmar och framförallt hedra
våra duktiga golfspelare.
Inger, Anncathrin och Marie-Louise

Ta hit släkt och vänner på golf!
Bli ”Årets Golfkompis”!
Bjud hit dina vänner/släktingar och spela golf.
Den medlem som under säsongen har tagit hit flest greenfeegäster vinner ett
presentkort, som delas ut på Höstårsmötet.
Du måste själv komma ihåg att registrera att du haft greenfeegäster, blankett
finns att hämta på kansliet.
Gäller inte tävlingar som administreras genom kansliet i GIT.

Förmånsmedlem 2017

För att få E-info
från klubben.

Du som är förmånsmedlem får rabatt hos följande samarbetspartners mot uppvisande av medlemskortet.
Euromaster i Motala på däck
XL-Bygg i Vadstena på ordinarie sortiment
Mrs Manfred i Vadstena på ordinarie sortiment
Vas Vitreum i Vadstena på ordinarie sortiment.
Thords hemma i Motala på ordinarie sortiment
Dialect Motala på tillbehör
Manfreds Herr i Vadstena på ordinarie sortiment
Svenska Batterilagret AB i Motala, ordin.sortiment
Lilla Hembageriet AB i Motala på tårtor & limpor
Gamla konditoriet i Vadstena på tårtor & limpor
Team Sportia i Motala på klubbdagar vår och höst
A Davidsson Måleri & Golv AB Alcro produkter
övriga produkter

Gå in på www.golf.se och skriv in
er E-mail-adress.
Så här går ni tillväga:
• Gå in på www.golf.se
• Välj ”logga in på min golf”
• Logga in med golf-id och lösenord
• Välj ”mina uppgifter”
Detta tillvägagångssätt använder
ni även för byte av adress,
telefonnummer etc.
Tusen tack för hjälpen!
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10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
10%

MARKNADSSEKTIONEN
Marknadssektionen deltog i Vadstena Mässan tillsammans med Korpen.
Mässan var välbesökt och pågick i två dagar .Vi har använt oss av ljustavlorna vid Vätterviksbadet .
Benniet Henricsons tävling Munk- och NunneTräffen
blev en mycket lyckad tävling .
Sponsgolfens egen tävling vanns i år av Kreativ Omsorg
.
Vi har även varit med att anordna SM- Golfen 2016 för
damer D60-D70 på Vadstena Golfklubb den 8-9 juli. Ett
lyckat tillfälle att visa upp Vadstena och Vadstena Golfklubb.
Vi hade även turen att träffa Marcus Edblad under denna
vecka – så jag frågade honom om han kunde göra ett litet
video klipp om Vadstena Golfklubb – vilket han gjorde
– mycket bra.
Marknadssektionen har under 2016 spelat in en film om
Vadstena Golfklubb och dess anläggning – tillsammans
med Play Reklam Motala – ett mycket bra samarbete.

Filmen kan nu ses på Hemsidan- You Tube – och den har
fått bra respons.
Vidare så har jag lagt upp sådant som klubben bör synas
på /med på Golfnyttan i samhället där jag är medlem.
Marknadssektion har, tillsammans med vår Pro Joakim
Hallberg, anordnat en medlemsresa till Karlskoga Golfklubb och det blev en mycket trevlig och uppskattad
resa.
Nästa år 2017 kommer Karlskoga Golfklubb att gästa
Vadstena Golfklubb.
Marknadssektionen har detta år bestått av Bob Råsten
– Benniet Henricson – Adam Karlsson – Erik Felten –
Tommy Palm – Johan Höckert .
Ett hjärtligt tack för ett gått samarbete .
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till företag/sponsorer
som stödjer vår verksamhet på Vadstena Golfklubb.
Klas-Göran Broman
Marknadsansvarig
Vadstena Golfklubb

STÄDDAGAR

Är planerade till 18-19 mars om vädret tillåter.
Reservdagar 25-26 mars.

Ta med egna handskar och räfsa.
Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!
INFO om städdagar kommer att finnas
14 dagar innan, på hemsidan och på
anslagstavlan i klubbhuset, ni som har
anmält e-mail kommer även att få det där.
Är ni tveksamma, ring kansliet 0143-12440.
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TÄVLINGSSEKTIONEN
Till denna säsong blev vi många nya i Tävlingssektionen.
Under våren lämnade tidigare sektionsansvarig sin plats,
Tomas Conradsson samt hans allt i allo Åsa Conradsson,
samt Thomas Martinsson. Den nya tävlingssektionen
som till alla delar var ny och oerfaren fick axla deras
ansvar.
Under säsongen 2016 har 10 tävlingar varit planerade att
genomföras förutom SM-veckan.
8-10/7 var klubben värd för klasserna D60 och D70.
Klasserna omfattade 57 spelare. Vadstena var representerad med två spelare (Kristina Sandberg och Britt-Inger
Gustavsson).
9 tävlingar har genomförts som planerat, och en tävling
fick ställas in då det var för få anmälda deltagare.
14/5 Kocken & Pro:ns: inställd på grund av få anmälda.
4/6 Hallin och Kling; 32 lag/64 spelare.
8-9-10/7 SM D60 & D70.
Golfveckan V 30
25/7 EWAB Enginering; 78 lag/156 spelare.
26/7 VadstenaSparbank: 79 lag/158 spelare.
28/7 Bond Fashion: 68 lag/136 spelare.
29/7 AUDI Cup: 86 lag/172 spelare.
30/7 Prons Prize: 134 spelare.
27-28/8 KM, 8 klasser, 55 spelare.
10/9 Byggbollen: 38 lag 152 spelare.
25/9 Guldputtern: 37 spelare.
I tävlingarna har 1064 spelare + 57 deltagare SM deltagit.
Sommaren har bjudit på mycket bra väder, vilket bidragit till att vår bana har varit i mycket bra skick. Snabba
greener har utmanat alla spelare.
Tävlingssektionen vill tacka de medlemmar som under SM och Golfveckan medverkat som starters
och funktionärer och hoppas på fortsättning 2017.
Banpersonalen som gjort ett mycket bra arbete för att
hålla hög standard på banan!
Tack till Thomas och Åsa Conradsson, Thomas Martinsson, Claes Ehk, Hans Lindberg för er tid och arbete i
tävlingssektionen.

Klubbmästare 2016
KM
Herr:
Dam:

Joakim Hallberg
Kristina Sandberg

Guldputtern: Rickard Edlund
KM Åldersklasser
H-21
Wilhelm Thunberg
H-40
Johan Carlson
H-50
Björn Löfstedt
H-60
Kennet Magnusson
H-70
Urban Sandberg
D-50
Kristina Sandberg
KM Hcp Kennet Magnusson
HIO
Adam Karlsson Vadstena GK, Hål 7
Rolf Petrich Vadstena GK Hål 11, Hål 15
Ossian Manfredsson Vadstena GK, Hål 7
Lars-Gösta Kenell Vadstena GK, Hål 7
Ove Törnqvist Vadstena GK, Hål 5
Johannes Gustafsson Vadstena GK, Hål 5
Ulla-Britt Larsson Vadstena GK, Hål 5
Bengt-Åke Gustafsson Vadstena GK, Hål 9
Yvonne Rockler Vadstena GK, Hål 5
Gun Rosén Vadstena GK, Hål 11
Jan Wiik Vadstena GK, Hål 17
Jakob Malmström Vadstena GK, Hål 9
Tommy Högberg Vadstena GK, Hål 5
Vinnare SPONSORGOLF
Kreativ Omsorg 2016

OBS!
Du som tävlar och vill kunna ta
emot pris, kolla att du har
EGA Exakt Tävlingshandicap.

Du tävlande junior som blivit
senior och vill fortsätta tävla
för klubben.
Kontakta klubbchefen för info
om tävlingskontrakt med
klubben.
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BANSEKTIONEN
Bansektionen har som huvudsaklig uppgift att vara styrelsen behjälplig med att uppdatera, prioritera och påverka implementering av Masterplanen som ligger till
grund för utvecklingen av vår bana. Även vad gäller
teeprojektet så är bansektionen drivande. Bredvid finns
namnen på oss som är delaktiga i bansektionen.

Lars-Gunnar Svensson , svensson6902@gmail.com

Vi vill gärna ha dina synpunkter på vår bana. Kontakta
oss gärna på klubben eller skriv ner dina tankar i ett email.

Henrik Åkesson, modesty691@hotmail.com

Elisabeth Klippinger elisabeth.klippinger@hotmail.com
Jan Sandberg, ja.sa@telia.com

Tommy Andersson, tommy.andersson@vadstena.se
Mats Klippinger, Mats.klippinger@paragera.se
Markus Johansson, marcjoh@telia.com

Marcus Bergmar, marcus.bergmar@icloud.com
Joakim Hallberg, joakim@hallbergsgolf.se

FRÅN BAN/FASTIGHETSDRIFTEN
Banan:

Våren 2016 städade vi banan 19-20 mars, det var några
dagar tidigare än året innan. Vi var 80 st. personer på
lördagen samt 30 st. hårt arbetande medlemmar under
söndagen.
Ni gjorde som vanligt ett fantastiskt arbete både inne
i klubbhuset och ute på banan. Ett stort TACK! Till er
alla. Tack vare ert arbete kunde vi öppna med en nystädad bana veckan efter med ordinarie greener och tee, en
vecka tidigare än 2015.
Årets arbete på banan har präglats av att förfina banan
med så små medel som möjligt.
Gallring och beskäring av träd har utförts runt hela banan. De flesta stubbarna har frästs bort.
Vi har monterat ett nytt skyddsnät bakom green 2. För
att skydda fastigheten bakom greenen.
Återinvestering i bevattningsanläggningen har utförts
enligt plan.
Bevattning har installerats på Rangens grästee, som nu
förhoppningsvis ska få bättre spelytor.
Vi har under säsongen djup luftat alla ytor
och dressat vissa Fairway och inspelsytor.
Alla fairways och greener har hjälpsådds
1-2 gånger, tee hjälpsås regelbundet under
hela året.
Alla gångvägar på banan har kantskurits
och fått påfyllt med stenmjöl.
Våra interna körvägar har belagts med
nytt grus.

Fastigheterna:

Fastighetssektionen har under året slutfört arbetet med
tillbyggnaden av shopen. Ett stort TACK till er alla i
fastighetssektionen för ert fantastiska engagemang och
till det fina resultatet.
Investeringar gjorda under 2016
- En ny traktor JD 3045 R
- En ny greenklippare JD 2500 E
- En ny traktorspruta Hardy NK 400
- Lösen av leasingkontrakt på en Greenklippare JD 2500 E
- Lösen av leasingkontrakt på en Bunkerkratta JD 1200
- Fastigheten: Tillbyggnad av Shopen.
Mats Bergmar

Ett stort TACK till dammgruppen (med
Bengt-Arne i spetsen) för att ni håller våra
dammar så fina under säsongen, utan er
hjälp skulle vi inte hinna med detta. Tack
även alla andra som hjälpt till med olika
projekt på banan under året. Sist men inte
minst, utan dig Håkan Moström skulle vi
inte ha haft så fina ruffar, tack vare dig har
vi nu haft mer tid till annan skötsel.
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RESULTATSRÄKNING
1/1-31/12, 2016 Vadstena Golfklubb							
Intäkter

2016

2015

2014

2013

2012

							

Medl. avgift
2911
2709
2850
2746
2629
Greenfee
1564
1324
1402
1425
1229
Sponsorer
543
534
535
506
566
Tävling
182
111
122
111
127
Hyror
42
38
68
68
68
Div. bidrag *
699
560
370
288
148
Övrigt
403
196
238
218
132
							
Summa intäkter
6344
5472
5585
5362
4899
								

						

Kostnader

2016

2015

2014

2013

2012

							

Banan
1281
1314
1187
1133
1163
Fastighet
261
327
314
306
255
Personal
3206
2707
2244
2096
1879
Administration
852
773
818
750
816
Arrende
207
191
191
191
185
Avskrivningar
350
323
299
338
229
Finnans. Kost
116
162
191
203
215
Övriga kostnader *
115
31
25
37
12
							
Summa kostnader
6388
5828
5269
5054
4754
							
Årets resultat
-44
-356
316
308
145			

				
Avskrivningar							
Maskiner		Individuell avskrivning
Inventarier
Individuell avskrivning			
Fastighet
1,50%			
Bevattningsanläggning
5,00%			
Markanläggningar
2,00%			
Mark
0,00%
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BALANSRÄKNING
Balansräkning per den 31 December 2016 Vadstena golfklubb				
				

Tillgångar

2016

2015

2014

2013

2012

Kassa
57
55
43
6
6
Check
-838
-685
-113
-382
-733
Intr.fordringar
0
0
0
0
0
Övr. fordringar.
339
233
345
226
232
							
Summa oms. tillg
-442
-397
275
-150
-495
							
Fastighet/mark
5385
5282
4949
4671
4663
Bevattning
285
273
304
344
384
Markanlägg.
5381
5490
5566
5683
5621
Maskiner
210
164
100
89
123
Inventarier
477
520
49
81
116
							
Summa anlägg. tillg
11739 11729 10968
10868 10907
							
Summa tillgångar
11297 11332 11243
10718 10412			
				

Skulder och eget kapital							
							
Lev. skulder
28
50
70
39
33
Intrim. Skulder
0
0
0
0
19
Övriga. Kort. Skulder
1004
813
533
585
474
							
Summa kort. Skulder
1032
863
603
624
526
							
Skulder kredit inst.
4834
4994
4809
4909
5009
							
Summa lång. Skulder
4834
4994
4809
4909
5009
							
Eget kapital
4446
4446
4446
4446
4446
Bal. Resultat
1029
1385
739
431
286
Årets resultat
-44
-356
646
308
145
							
Summa eget. Kapital
5431
5475
5831
5185
4877
							
Summa skuld. eget. Kap. 11297 11332 11243
10718 10412			
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Årsavgifter på Vadstena Golfklubb år 2017
Förmånsmedlem* 5300:-

Spela så mycket du vill. Får tillgång till klubbens avtal med andra klubbar. Boka din tid så långt innan du vill.
Dina gäster i bollen får 50:- rabatt på ordinarie greenfeeavgift (18 hål). Kan få familjerabatt. Erhåller klubbens
företagsrabatter.
Kräver spelrättsbevis (22 år och äldre).

Årsmedlem* 5300:-

Spela så mycket du vill. Får tillgång till klubbens avtal med andra klubbar.
Ingen spelrätt krävs.

Passiv 500:- Innehavare av spelrättsbevis.
Medlem som under året inte har möjlighet att spela.
Greenfeemedlem* 1500:- Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För dig som inte spelar så många rundor/år.
Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För boende utanför Östergötland.

Distansmedlem 1500:Studentmedlem 800:Student 19-28 år

Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.

Sommarlovsmedlem 2000:Student 19-28 år

2 månader 17/6 – 20/8. Övrig tid full greenfeeavgift.

Junior 18 till 21 år* 2400:Spela så mycket du vill.

Junior 14 till 17 år

1900:-

Junior 10 till 13 år

1400:-

Spela så mycket du vill.
Spela så mycket du vill.

Knatte upp till 9 år

Spela så mycket du vill.

900:-

inkl. träningsavgift

Träningsavgift för juniorer (10-21 år) 500:Familjerabatt 2 sen. + jun. på samma adress får spela för 12 000:- exkl. skåp o städavgift.
Städavgift* Tillkommer 300:-. Betalas tillbaka med presentkort under vårens städdagar.
Övrigt Hedersmedlemmar, personal och medlemmar som efterskänkt sin revers, innehar spelrätt, men behöver inget
spelrättsbevis, är förmånsmedlemmar.
Spelrättsbevis Nominellt värde, 4500:- kan variera över tiden, beror på efterfrågan.
Kansliet hjälper gärna till med kontaktuppgifter till säljare av spelrättsbevis.
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Avgifter på Vadstena Golfklubb år 2017
Greenfeeavgift

Vardagar

Helg

Senior

18 hål
12 hål
9 hål

380:250:- 		
200:- 		

380:-/450:300:200:-

Junior

18 hål
12 hål
9 hål

180:- 		
120:- 		
100:- 		

200:120:100:-

Greenfee/distans/
18 hål -100:student-medlem
9/12 hål -50:		
10 st greenfeebiljetter:
Golfbilar:

Helg. 3 700:Vard. 3 000:-

Golfbil
Utan läkarintyg
Helt år

Bilgarage:		
Skåp:

18 hål -100:9/12 hål -50:-

200:- (var femte gång gratis)
400:4 000:2 000:-

40x60
60x60
80x60

250:350:500:-

Ord. tävlingsavgift		
Ord. tävlingsavgift+greenfee

120:450:- ( 120:- + 330:- )

Vi söker fler

Golfvärdar
Ni är klubbens ambassadörer och tar hand om medlemmar och gäster.
Ni gör en viktig insats för att spelet på banan skall fungera bättre.
Ni fungerar som starter.
Kontakta:
Jan-Eric Johansson
Tel Bostad 0143 – 142 78
Tel Mobil 073 - 663 12 24
Om Du inte vet vad det innebär, ring ovanstående för information.
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MASKININVESTERINGAR VADSTENA GOLFKLUBB 2012-2023
OBJEKT
Traktor+lastare
Minitraktor
Luftare
Vält
Teeklippare
Semiruffklippare
Ruffklippare
Greenklippare
Greenklippare
Transp.fordon
Golfbilar
Spruta
Fairwayklippare
Bunkerkratta
Sanddressare
Såmaskin
Blåsmaskin
Övrigt
Summa brutto
Inbyte / rabatt
Summa netto
Leasingkost./år

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

40 000
348 000
16 000

160 000
10 000

26 000

18 000
37 000

181 000
371 000
50 000

499 000
16 000
37 000
436 000
6 000

106 000
15 000

102 000

5 000

38 000

384 000
37 500
15 000

11 000

20 000
avbet. 0

81 000
49 000

672 000

60 000
11 000

131 000

10 000
9 000

99 000
87 000
615 000 698 000
-80 000 -217 000
535 000 481 000
364 000 363 000

347 000
0
347 000
395 000

15 000
851 000
-50 000
801 000
455 000

876 500
-37 500
839 000
498 000

552 000
-21 000
531 000
474 000

60 000

30 000

86 000

38 000

55 000

408 000

348 000

202 000

142 000

75 000

Avskrivningstider: Green, fw o teeklippare 5 år. Ruffklippare o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år. Kostnader inkl.moms.
Röda siffror inlösen kostnaden då vi köper maskinen från leasingbolaget.
Mats Bergmar 2017-02-10

För senaste nytt, följ Vadstena GK
på Facebook & Twitter!
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Välkomna till Sveriges
mest spännande hotell!
Bli gäster i historien - En
unik vistelse i medeltida
miljö
Vadstena Klosterhotel erbjuder
paket för alla sinnen, delikat mat
och en miljö som slår det mesta.
- Golfpaket - Konferens - Logi
- Weekendpaket - Restaurang
- Café - Bröllop & Fest
och mycket mer.....
Läs mer www.klosterhotel.se
Bokning 0143-315 30
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Ändring av tider & avgifter 2017
Vardagar
		

Medlemstider
Greenfeetider

8.30,40,50
09.00,10,20

Helger
		

Medlemstider
Greenfeetider

07.30,40,50
08.00,10,20

Diff. Greenfee helger
			
			

00-08.50 380:09-14.20 450:14.30-24 380:-

Två bokade rundor samma dag

+ 200:-

Sommarlovsgreenfee 2 mån
(bara studerande med intyg)

2000:-

Nybörjare år 1		
Nybörjare år 1 & 2
+300 städavg (betalas år 1)

1500:5300:-

Gruppbokningar där inte oanvända tider avbokas 2 dagar
innan, faktureras med 50% av ordinarie greenfeeavgift.

VADSTENA GK har greenfeesamarbete
med följande klubbar.
Landeryd GK, Norrköping Söderköping GK, Bråvikens GK, Östad GK,
Karlskoga GK samt Nyköping GK/Ärila Golf
Avtalen gäller för fullvärdiga medlemmar med spelrätt eller jämförbara
kategorier i respektive klubb.
För mer info se vår hemsida www.vadstenagk.nu
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Vi är en av
klubbarna
som kan dela
på 50 miljoner!
Stöd oss när du spelar
hos Svenska Spel!
Vi är anmälda till Svenska Spels satsning SVEA, där du som spelar på något av deras spel med Spelkortet får vara med
och bestämma vilka klubbar som ska dela på 50 miljoner kronor per år. För varje klubb gäller det att samla så många
poäng som möjligt. Poäng som vi får när du spelar med Spelkortet. Du väljer oss som favoritklubb i din spelbutik, på
svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111111. Vi tackar redan nu för ditt stöd!
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Tips för bättre speltempo
En av golfens stora utmaningar är rondtiden. Många anser att golf tar för lång tid. Rondtider över fyra timmar,
ibland närmare fem, är mer regel än undantag idag. I
undersökningar uppger golfare att de slutat, tänker sluta
eller spelar färre ronder än de önskar på grund av att det
tar för lång tid. Många nyfikna tvekar till att börja då de
anser att det tar för lång tid att spela.
Internationellt är speltempot just nu en mycket het potatis. R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St
Andrews) som är golfens styrande organisation tittar
just nu på att förenkla golfens regler för att bland annat underlätta speltempot. Det ryktas bland annat om att
definitionen ”gula vattenhinder” kommer att försvinna,
golfhålets storlek öka i omkrets och tiden för att leta
boll minska från 5 minuter till 3 minuter. Det ska bli
mycket intressant att följa den utvecklingen.
Att skriva en heltäckande artikel om speltempo skulle
kunna fylla hela Peggen och det är inte min avsikt. Jag
har studerat R&A gedigna manual för speltempo ”Pace
of Play” samt utgått ifrån mina egna observationer av
spelet. Syftet med min artikel är att lyfta ämnet och
förhoppningsvis göra mig själv och andra golfare mer
medvetna kring speltempo.
Enligt R&A är det framför allt tre områden som påverkar tidsfaktorn i golfspelet; banuppsättning, golfklubbens hantering av spelet och spelerens beteende. Jag
har valt att framför allt förhålla mig till det sistnämnda,
spelarens beteende.
Personligen anser jag att använda uttrycket ”spela
snabbt” kan eventuellt ge fel signaler. Om vi istället
tänker på att spela effektivt så får ordet speltempo en
helt annan innebörd. Jag ser ofta golfare som hafsar
sig igenom sitt golfslag enbart för att de inte vill vara
i vägen. Golf ska inte vara stressigt – det ska vara en
trivsam och rolig upplevelse. Dock inte att förglömma
en stimulerande idrott.
Vadstena GK är en golfbana som främjar speltempo.
Det är nedklippta ruffar, inga större svårigheter i målområde och generösa fairways. Dessutom kommer det
inom kort att finns fyra olika banlängder att välja på. Att
spela en kortare banlängd ger kortare rond tid.

Ska 4-bollen få sätta tempot?

Vi börjar med att gå tillbaka i tiden, till slutet 60- och
början 70-tal. På den tiden hade 2- och 3-bollar företräde. 4-bollar skulle enligt golfens etikettsregler släppa
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igenom snabbare partier, så 2- och 3-bollen hade därför
företräde. Rondtider över fyra timmar förekom inte helt
enkelt. Tretimmars-ronder var däremot vanliga. När vi
sedan kom in på 80-talet kom första stora golfboomen.
Tillströmningen av nya golfare tog fart. Från att ha varit
5-600 medlemmar i en golfklubb kom man raskt upp
till 1 000. Så nu började man fylla banan med 4-bollar
istället, utan att öka startintervallet. Så det är naturligt
att det tar lite längre tid idag.
R&A rekommendation för antalet spelare i varje grupp
är att antingen spela 2-3 bollar med ett kortare startintervall visa tidpunkter, eller enbart fyrbollar med 12-13
minuters startintervall. Att mixa 2, 3 och 4-bollar är inte
en bra lösning då det skapar dåligt flyt på banan. Det är
mer sannolikt att en grupp av fyra spelare, var och en
spelar sin egen boll, kommer ta längre tid än en grupp
av två eller en grupp av tre spelare. Den enklaste metoden för att minska tiden att spela golf, är att begränsa
antalet spelare i varje grupp.
R&A rekommendation för startintervall är att identifiera det par 3 hål som tar kortast tid att spela på hemma
klubben för en grupp av 4 spelare. Den tiden bör ange
startintervallet för just den golfklubben.

Hur lång tid har vi på oss?

Tiden att utföra ett golfslag och tiden att spela ett golfhål
finns beskrivet i R&A ”Pace of Play”. Den maximala tid
för ett golfslag är 40 sekunder inkluderat klubbval, rutin
och genomförande av slag. 10 extra sekunder är tillåtna
för den som slår ut först på par 3 hål, inspel mot green,
chippar och puttar. Tiden att spela ett golfhål beror på
antalet spelare i gruppen, hålets längd och svårigheter,
men generellt för en fyrboll så bör man spela ett par 3
hål på 10-11 minuter, par 4 på 13-14 minuter och par 5
på 16-17 minuter.
Spelarens beteende har stor inverkan på rondtiden. Om
varje spelare i en fyrboll tar 5 sekunder mindre att spela
varje slag, kan rundans tid förbättras med mer än 25 minuter (källa R&A). Jag vill rekommendera alla golfare
att försöka och sträva efter att utför de flesta golfslag
omkring 25 sekunder.

Var förberedd och spela smart

Att spela effektiv golf handlar mycket om att vara förberedd. Var i god tid på tee, uppvärmd och redo att spela
golf. Se till att din utrustning är i ordning och utrusta dig
med boll, peggar, markering, greenlagare och handske.
Välj klubbval som du hanterar. Prova att använda spoon

framför driver så kommer du att träffa flera fairways.
Hamnar du med din boll i skogen, spela säkraste slaget
ut på fairway. Det spar tid!

Ready golf eller spela parallellt

Välj en banlängd som du kan hantera. Det är roligare att
spela korta järnklubbor in till green än långa klubbor.
Enligt ”Tee it forward” som är en studie av slaglängd,
spelglädje och speltempo anses att en genomsnittlig
herr-golfare bör spela banor som inte är längre än 5500
meter och för en genomsnittlig dam-golfare bör inte
spela banor längre än 4500 meter.

Säkerheten skall inte åsidosättas så klart, men en fyrboll är ofta utspridd över spelfältet varför två spelare
kan slå nästan samtidigt utan säkerhetsrisk. Ready golf
definieras som att den som är klar slår först, inte den
som egentligen har honnören. Parallell golf innebär att
två spelare som är på varsin sida av fairway kan och bör
slå väldigt tätt inpå varandra. Man ska inte stå och titta
på alla de andra först innan man börjar välja klubba eller startar sin rutin, det skall man göra parallellt (Källa
R&A & PGA).

Spela raskt och håll platsen.

Skriva scorekort – en tidsbov!

Mina klasskamrater sa ofta till mig – ”Det märks att
du spelar golf för du går så snabbt”. Genom att vara
aktiv och röra på benen sänks tiden för rondan avsevärt.
Självklart utifrån individuella fysiska förutsättningar.
Alla ska kunna spela golf oavsett fysiska hinder!
Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen
framför. Om den tappar mer än ett helt hål (par 4 eller
5) och fördröjer gruppen bakom ska den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den
gruppen. Så var uppmärksam både bakåt och framåt när
du spelar!

Släpp igenom

Att hålla bollen på finklippta delen av spelfältet är golfarens ambition med sitt golfslag. Men ibland hamnar
våra slag på oönskade platser och vi behöver söka efter
bollen. Vi får leta i 5 minuter sedan är bollen förlorad.
När du letar boll så gör det i 30 sek, släpp sedan förbi
bakomvarande parti om de står och väntar. Ska du hjälpa till att leta boll, utför ditt golfslag först och där efter
hjälp till att leta.
Släpp igenom snabbare grupper. Flytande genomgång
är effektivt och ofta kan man spela in på green tillsammans för att sedan låta den snabbare gruppen putta ut
och gå igenom.

Spela utan dröjsmål.

Var beredd att spela när det är din tur. Bedöm avstånd
och klubbval innan du är framme vid din boll. Gör hur
många provsvingar du vill. Men när det är din tur att slå
gör max en provsving. Sedan måste man inte i sällskapsspel alltid slå ut i ”rätt ordning”. Den som är klar kan
och bör slå. Förste spelare som kommer till par 3-hålet
kollar avståndet och berättar för de andra i bollen.
Vid spel på eller nära green placera bagar på en plats
som möjliggör snabb förflyttning från green och mot
nästa tee. Planera din puttning. Den som är närmast hål
passar flaggan och den som hålar ut först tar flaggan.
Läs din puttlinje undertiden din medspelare puttar. Håla
ut istället för att markera korta puttar. Det sparar tid!

Enligt mina observationer är hur vi hanterar scorekortet
en tidsbov. Att skriva scorekort skall göras vid nästa tee,
inte på green. Men den som ska slå ut först ska inte först
skriva, det kan denne göra då nästa ska slås. Ofta ser
jag hur gruppen samlar ihop sig och skriver gemensamt,
istället för att påbörja nästa golfhål. Så fort man kommer till nästa tee så ska nästa hål påbörjas. Och så detta
med att alla fyra skall skriva alla fyra spelarnas score!
Skriv för den som du är markör åt och din egen score.
Detta gäller vid tävling, och vid sällskapsronder räcker
det med ett scorekort, en som skriver åt alla. Det är så
tidsödande om alla i bollen ska skriva allas scorer, för
de vet inte heller vad var och en hade utan måste först
fråga. Jag är övertygad om att om vi kan hantera scorekortet effektivare så hjälps vi alla åt att minska rond
tiden med minst 10 minuter.

Ta upp boll när du inte kan få poäng.

Idén med poängbogey är att snabba på spelet. Men är så
fallet? Om man följer rekommendationen för hur man
ska spela poängbogey, med att ta upp bollen om man är
på väg att strecka ett hål, så går det snabbare, men allt
för många vill håla ut i alla fall. Och då blir det tvärtom!
Prova att spela spelformer som snabbar på spelet. Poängbogey, matchspel, foursome och fyrboll bästboll är
spelformer som i grunden snabbar på spelet. Slagspel
(slagtävling) är den långsammaste spelformen.

Sammanfattning

Följer vi dessa punkter så kommer vi att korta rondtiderna. Vi får då en betydligt bättre och roligare golfupplevelse.
•
•
•
•
•
•
•

Var förberedd och spela smart
Spela och gå raskt och håll platsen
Släpp igenom om bakomvarande boll får vänta
Spela utan dröjsmål
Ready golf eller spela parallellt
Skriva scorekortet på nästa tee
Ta upp din boll när du inte kan få poäng

Joakim Hallberg
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Börja spela golf –
Alla är välkomna!
Här följer kort information om vår nybörjarutbildning på Vadstena GK.
Från och med 2012 tog Svenska Golfförbundet beslutet att det ska vara lättare att ta Grönt Kort, golfens nybörjarutbildning. Därmed också lättare och
snabbare att komma igång med det roligaste, själva
spelet. Klubbarna får nu mer ansvaret själva för att
anpassa utbildningen av Grönt Kort efter spelarens
nivå och behov.
Golf är en av Sveriges största idrotter och för att
möta alla nya golfares individuella behov och förutsättningar har vi på Vadstena GK tagit fram ett
nytt utbildningsprogram för ”Grönt Kort”. Ambition är att erbjuda Östergötlands mest flexibla och
prisvärda nybörjarkurser. Vi erbjuder två kursalternativ; nybörjarkurs-intensiv & nybörjarkursgrundlig.
För att hjälpa nya golfare efter avslutat nybörjarkurs arrangeras Faddergolf. Faddergolfen spelas
på tisdagar under hela golfsäsongen. Här får nya
golfare möjligheten att spela tillsammans med andra nya och med någon erfaren golfare. Faddern
är behjälplig med golfregler, golfvett och tips om
golfspelet utifrån sitt eget golfande. Vill du hjälpa
till att vara fadder? Kontakta oss i shopen!
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Nybörjarkurs – Intensiv
Denna Gröna Kort kurs ger dig en snabb introduktion i hela golfspelet. Kursen riktar sig till dig som
har vissa förkunskaper och som önskar att snabbt
komma igång med golfspelet. Under två tillfällen
eller heldag får du instruktion om svingen, spelet, regler och golfvett. Det är en fördel om du har
golfande vänner som kan hjälpa dig med spelet på
banan efter avslutad kurs. Stämmer detta överens
med dig så är denna kurs det rätta alternativet!
Pris: 995kr
För anmälan, kursdatum, tider och mer information
se www.hallbergsgolf.se eller ring Golfshopen på
0143-124 80.
Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

TÄVLINGSPROGRAM
VADSTENA GOLFKLUBB 2017
Datum Dag

Tävling

Spelform

1 maj
20 maj

JMI
Tee 54 & tee 44

Singel
Magnus Jakobsson fond		
A-klass slag B-klass PB, Junior PB. VGK
Golfens dag

Måndag
Lördag

Sponsor

Övrigt

Ansvarig
BUS-Sektionen		
Tävlingssektionen + övriga

								
1 juli
Lördag
Hallin & kling
Scramble 2-m.lag
Hallin & Kling		
Tävlingssektionen		
21-22 juli Fre-Lör
Seriespel div 1. herrar
Singel/par
SGF		
SGF		
24 juli
Måndag
EWAB´s
BB-GS-FS
EWAB Enginering AB
Golfveckan
Tävlingssektionen		
25 juli
Tisdag
Sparbanken
Scramble 2-m.lag
Vadstena Sparbank
Golfveckan
Tävlingssektionen		
26 juli
Onsdag
Bond Fasion
Irish Greensome
Bond Fasion
Golfveckan
Tävlingssektionen		
27 juli
Torsdag
Audi Quattro cup
Greensome
Wahlstedts Bil/Audi
Golfveckan
Tävlingssektionen		
28 juli
Fredag
Pron´s prize
Singel
Hallbergs Golf
Golfveckan
Tävlingssektionen		
						
6 aug
Söndag
Damdag
Singel
Strandbergs Mode		
Damsektionen
19-20 aug Lör-Sön
KM Dam- & Herr + åldersklasser
Singel
Vadstena GK		
Tävlingssektionen
						
2 sep
Lördag
Byggbollen
Scramble 4-m.lag
Edlunds Byggservice		
Tävlingssektionen
24 sep
Söndag
Guld-Puttern
Singel
Vadstena GK		
Tävlingssektionen
Tävlingsanmälan: golf.se logga in på min golf.						
						
Veckotävlingar löpande under säsongen:						
Onsdagar Herrgolf-tävling					
Onsdagar Damgolf-tävling					
Matchstegen		
Se hallbergsgolf.se för mer info.
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