
1MB

Nr 1
2018

Verksamhetsberättelse 2017
sid 5

Preliminärt tävlingsprogram
sid 29



32

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

E-mail
kansli@vadstenagk.nu 

Hemsida
www.vadstenagk.nu

Ansvarig utgivare
K-G Broman

Manus till Peggen
Mejlas till

kansli@vadstenagk.nu
eller skickas till klubbens

adress, alt. lämnas på
kansliet.

Layout
Alatryck, Vadstena

Omslagsbild
Mats Bergmar

Trygga din framtid.
Tänk framåt – tänk pension!

Tisdagen den 27 mars kl 1900

i klubbhuset
Eventuella frågor besvaras på tel. 0143-124 40

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Vadstena Golfklubb

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs vårmöte 2018

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, samt jämte ordföranden  
 skall justera mötesprotokollet.
7. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.    
 b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det 
 senaste räkenskapsåret.     
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
 verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
 överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor.
13. Avslutning
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För att få E-info från klubben.
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!

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. 08.30-20.00 samt helg 06.30-20.00. 
Vi, liksom övriga golfsverige, utökar detta för att statistiken ska bli så rättvis 
som möjligt. Övriga tider 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 2018
Vänligen observera avbokningsreglerna. Vid gruppbokningar där INTE oanvända tider avbokas 
2 dagar innan, faktureras halva ordinarie greenfeeavgift.
Ej nyttjade greenfeetider blir bokningsbara för medlemmar kl 18.00 dagen innan.
Vi önskar även att ni fortsätter ankomstregistrera er, så att vi får rättvisande statistik.
För att information och fakturor ska gå till rätt adress, så är det VIKTIGT att ni kontaktar oss 
vid ändrad adress eller familjeförhållanden.

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.

       

Sektionsarbete?
Just nu har vi vakanser på ordf. posterna i Medlems- och Herrsektionen.
Vill du, eller känner du någon som skulle passa för detta? 
Kontakta Kansliet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Vadstena Golfklubb avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för året som gått.

Styrelse:
Ordförande: K-G Broman
Vice ordförande: Eva Andrén- Forsmark 
Kassör:  Henrik Leek 
Ledamöter: Rikard Edlund och Erik Feltén
Suppleanter: Eva Palmér/Axell och 
  Ann Catrin Kristiansson

Vadstena Golfklubb står på flera ben: Bana, Restaurang, 
Pro/Shop och  Kansli. Klubbchef/Banpersonal, Kansli-
personal och ideella medlemsinsatser.
Basen är vår idrottsliga verksamhet golfspelet!

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 10 
protokollförda sammanträden. Dessutom planeringsmö-
ten med de olika sektionerna samt vårmöte och höstår-
smöte.

Sektioner:  Ordförande:
Banan:   Lars-Gunnar Svensson
Dam:   Tina Tybring-Andersson
Fastighet:  Lars Lundborg
Herr:   Per Hallengren
Tävling:   Mats Centervad
Barn & Ungdom  Peter Kenell
Medlem:  Inger Swartz
Marknad/sponsor: K-G Broman

Personal:
Klubb/banchef: Mats Bergmar (heltid)
Banpersonal: Kennet Magnusson, Rolf Sjögren och 
Marcus Bergmar (heltid). 
Andreas Johansson, Markus Gutendoff och Lotte Ju-
berg,  (deltid). 
Kanslipersonal: Anna-Carin Lindquist och Jessica Al-
keskog (deltid)
Anton Nessvi  har vikarierat under helger och olika pe-
rioder av sommaren.

Ett stort Tack till Rolf Sjögren, som efter mångårigt ar-
bete nu lämnat oss för annan verksamhet. Vi önskar dig 
lycka till med detta.
Entreprenörer:
Tränare: Joakim Hallberg
Shop/Range:  Joakim Hallbergs Golf 
Restaurangen:  Peter Vidarsson 

Medlemsantal:  Vid årets slut var medlemsantalet 1132 
st,  
en ökning med 76 personer från föregående år. Av med-
lemsantalet utgör 631 personer fullvärdiga medlemmar 
alla kategorier exkl. ungdomar. I övrigt utgöres med-
elmsantalet av 187 passiva medlemmar, 35 distans-
medelmmar, 76 greenfeemedlemmar, 3 hedersmedlem-

mar, 9 personal, 11 medlemmar med halv årsavgift, 13 
studentmedlemmar samt 167 ungdomar.

Medlemsavgifter har utgått med följande 
belopp:
Förmånsmedlem: 5.300:-
Årsmedlem:  5.300:-
Greenfeemedlem:  1.500:-
Distansmedlem:  1.500:- 
Student medlem:     800:-
Passiv medlem:     500:-
Junior 18 t.o.m. 21 år:   2.400:-
Junior 14 t.o.m. 17 år:  1.900:-
Junior 10 t.o.m. 13 år:  1.400:- 
Knatte t.o.m. 9 år:     900:-    inkl. träningsavgift
Träningsavgift:     500:-  övriga juniorer
Städavgift     300: -

Greenfee:                  Vardagar Helg
Seniorer 18-hål 380:- 380/450:- 
12-hål 250:- 300:-
9-hål 200:- 200:-
  
Juniorer 18-hål 180:- 200:-
12-hål 120:- 120:-
9-hål 100:- 100:-
  
Reducerad greenfeeavgift har tillämpats för våra samar-
betspartners: 
Bråviken, Karlskoga, Norrköping, Nyköping, Söderkö-
ping och Östad.

Ekonomi:
Som framgår av bifogade resultat- och balansräkning, 
visar resultatet
för 2017 ett underskott av 84 987 SEK. 
Underskottet är att hänföra enligt följande: 
Intäkterna blev 23 000 SEK mindre än budgeterat.
På posterna medlemsavgifter och greenfeeavgifter tap-
pade vi 150 000 SEK.
Som tur var ökade andra intäkter och jämnade ut tappet 
lite.
Kostnaderna blev 78 000 SEK mer än budgeterat.
Den förlust vi gör beror till stor del på ökade kostnader 
på bandriften.       
Lång klippsäsong med stora bränslekostnader (bara mil-
jöbränslet är 20 000 SEK extra/år). Vi finklipper numera 
större ytor runt greenerna, dessa måste gödslas mera för 
att hålla för slitaget. Vi har även ökat ogräsbekämpning-
en detta år. 
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För investeringar har i budgeten för år 2017 upptagits 
följande:
              
                   Budget Utfall                
Fastighet  70 000:-  77 000:-
Markanläggningar 100 000:-  83 000:-   
Maskiner 50 000:-  0:-   

(Leasing, med i driftbudgeten) 561 000:-  -561 000:-           
Inventarier   50 000:-  55 000:-   
Baninventarier 30 000:- 11 000:-     
Bevattning 40 000:- 262 000:-     

TOTALT 340 000:- 488 000:-

Styrelsen föreslår att årets underskott överförs till balan-
serade vinstmedel.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar, an-
ställda, restauratör, Pro och ideella personer som under 
det gångna verksamhetsåret lagt ner så mycket energi, 
fritid, kamratskap och personligt arbete, på byggnatio-
ner, golfvärdskap, städdagar, dammskötsel, sektionsar-
bete, ungdomsarbete, mm.

Ideellt arbete, gemenskap, lojalitet, kamratskap och soli-
dariskt ansvar hoppas vi präglar vår klubb och dess fram-
tid!

Tillsammans formar vi Vadstena Golfklubb – Din bana 
och klubb!  

Vadstena i mars 2018.

Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2017

K-G Broman , ordf., Eva Andrén-Forsmark, vice. Ordf.
Henrik Leek, kassör, Erik Felten, ledamot
Rikard Edlund, ledamot, 
AnnCathrin Kristiansson, suppleant, Eva Palmér/Axell, 
suppleant

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Välkommen på ”Golf kick-off”
Fredagen 23 mars
på Ladugård 206 

Nu snart är det äntligen dags för ett nytt spännande golf-år på Vadstena 
Golfklubb. Vi vill inleda säsongen med en trevlig kväll i en underbar miljö 

hos Staffan Linde på Ladugård 206. Drop-in mellan kl 18.00-19.00 med mingel. 
En buffé serveras strax efter kl 19.00. Efter maten finns det möjligheter till 

kamp och prestationer i Sportloungen. 

Varmt välkomna!

Anmälan: joakim@hallbergsgolf.se eller 
kansli@vadstenagk.nu senast 19 mars.

Ta med dina golfande vänner!
Pris 225kr inkl mat, kaffe och sportlounge.

Max 60 platser så först till kvarn ...
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1/1-31/12, 2017  Vadstena Golfklubb       
  
Intäkter 2017 2016 2015 2014 2013 
       
Medl. avgift 2945 2911 2709 2850 2746 
Greenfee 1510 1564 1324 1402 1425 
Sponsorer 658 543 534 535 506 
Tävling 153 182 111 122 111 
Hyror 42 42 38 68 68 
Div. bidrag    717 699 560 370 288 
Övrigt 259 403 196 238 218 
        
Summa intäkter 6284 6344 5472 5585 5362 
       
 

Kostnader 2017 2016 2015 2014 2013 
 
Banan 1329 1281 1314 1187 1133 
Fastighet 272 261 327 314 306 
Personal 3271 3206 2707 2244 2096 
Administration 768 852 773 818 750 
Arrende 207 207 191 191 191 
Avskrivningar 374 350 323 299 338 
Finnans. Kost 112 116 162 191 203 
Övriga kostnader   37 115 31 25 37 
       
Summa kostnader 6370 6388 5828 5269 5054 
       
 
Årets resultat -86 -44 -356 316 308 
        
Avskrivningar       
 
Maskiner Individuell avskrivning 
Inventarier Individuell avskrivning 
Fastighet 1,50% 
Bevattningsanläggning 5,00% 
Markanläggningar 2,00% 
Mark 0,00

RESULTATSRÄKNING
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Balansräkning per den 31 December 2017 Vadstena golfklubb    
    
Tillgångar 2017 2016 2015 2014 2013 

Kassa 66 57 55 43 6
Check -1176 -838 -685 -113 -382
Intr.fordringar 0 0 0 0 0
Övr. fordringar. 295 339 233 345 226   
    
Summa oms. tillg -815 -442 -397 275 -150
       
Fastighet/mark 5393 5385 5282 4949 4671
Bevattning 494 285 273 304 344
Markanlägg. 5343 5381 5490 5566 5683
Maskiner 145 210 164 100 89
Inventarier 476 477 520 49 81   
    
Summa anlägg. tillg 11851 11739 11729 10968 10868
       
Summa tillgångar 11036 11297 11332 11243 10718   
    

Skulder och eget kapital       
       
Lev. skulder 40 28 50 70 39
Intrim. Skulder 0 0 0 0 0
Övriga. Kort. Skulder 976 1004 813 533 585
       
Summa kort. Skulder 1016 1032 863 603 624
       
Skulder kredit inst. 4674 4834 4994 4809 4909
       
Summa lång. Skulder 4674 4834 4994 4809 4909
       
Eget kapital 4446 4446 4446 4446 4446
Bal. Resultat 985 1029 1385 739 431
Årets resultat -85 -44 -356 646 308   
    
Summa eget. Kapital 5346 5431 5475 5831 5185
       
Summa skuld. eget. Kap. 11036 11297 11332 11243 10718   
    
       
       
       
       
       
       

BALANSRÄKNING
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Årsavgifter på Vadstena Golfklubb år 2018
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 företagsra-
batter
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.

Distansmedlem  1500:-  Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För boende utanför Östergötland.

Studentmedlem  800:-  Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
Student 19-28 år 

Sommarlovsmedlem  2000:-  2 månader 17/6 – 20/8. Övrig tid full greenfeeavgift.
Student 19-28 år

Junior 18 till 21 år*    2400:-
Spela så mycket du vill. 
Junior 14 till 17 år      1900:-
Spela så mycket du vill.
Junior 10 till 13 år      1400:-  
Spela så mycket du vill. 
Knatte upp till 9 år       900:-  inkl. träningsavgift
Spela så mycket du vill. 

Träningsavgift för juniorer (10-21 år) 500:- 

Familjerabatt 2 sen. + 1 jun. på samma adress får spela för 12 000:- exkl. skåp o städavgift.
Städavgift* Tillkommer 400:-. 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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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.

Avgifter på Vadstena Golfklubb år 2018 
Greenfeeavgift Vardagar Helg
Senior 18 hål 380:-                 380:-/450:-
 12 hål 250:-       300:-  
 9 hål 200:-         200:-

Junior 18 hål 190:-        190:-/225:-
 12 hål 125:-         150:-
 9 hål 100:-         100:-

Greenfee/distans/ 18 hål     -100:-              18 hål  -100:-    
student-medlem 9/12 hål    -50:-           9/12 hål    -50:-    
    

10 st greenfeebiljetter:  Helg.  4 000:-
              Vard.  3 000:-

Golfhäftet gäller alla dagar

Golfbilar: Golfbil                         200:-  (var femte gång gratis)
 Utan läkarintyg 400:-
 Helt år 4 000:-

Bilgarage:  2 000:-

Skåp: 40x60 250:-
 60x60    350:-
 80x60    500:-

Ord. tävlingsavgift  150:-
Ord. tävlingsavgift+greenfee            500:-  ( 150:- + 350:- )
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       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2012-2023

 OBJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traktor+lastare 40 000
Minitraktor 348 000
Luftare 160 000 16 000
Vält 26 000 10 000 181 000 18 000
Teeklippare 371 000 37 000
Semiruffklippare 499 000 50 000
Ruffklippare 16 000
Greenklippare 37 000 384 000 38 000
Greenklippare 436 000 37 500
Transp.fordon 6 000 106 000 102 000 15 000 11 000 20 000
Golfbilar 15 000
Spruta 5 000 81 000 avbet. 0
Fairwayklippare 672 000 49 000 724 000
Bunkerkratta 131 000 11 000
Sanddressare
Såmaskin 99 000 10 000
Blåsmaskin 87 000 9 000
Övrigt 15 000
Summa brutto 615 000 698 000 347 000 851 000 876 500 552 000 724 000 30 000 86 000 38 000 55 000
Inbyte / rabatt -80 000 -217 000 0 -50 000 -37 500 -21 000 -175 000
Summa netto 535 000 481 000 347 000 801 000 839 000 531 000 549 000
Leasingkost./år 364 000 363 000 395 000 455 000 498 000 474 000 502 000 427 000 281 000 209 000 108 000

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. 2011-01-19                                             

Mats Bergmar 2018-02-10

För senaste nytt, följ Vadstena GK 
på Facebook & Twitter!
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Ändring av tider & avgifter 2018

 Vardagar  Medlemstider 8.30,40,50
  Greenfeetider 09.00,10,20
 
 Helger Medlemstider 06.30,40,50
  Greenfeetider 07.00,10,20

 Diff. Greenfee helger 00-08.50   380:-
   09-14.20   450:-
   14.30-24   380:-

 Två bokade rundor samma dag + 200:- 

 Sommarlovsgreenfee 2 mån 2000:-
 (bara studerande med intyg)

 Nybörjare år 1  1500:-
 Nybörjare år 1 & 2 5300:- 
 +400 städavg (betalas år 1)

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

VADSTENA GK har greenfeesamarbete 
med följande klubbar.
Landeryd GK, NorrköpingSöderköping GK, Bråvikens GK, Östad GK, 
Karlskoga GK, Nyköping GK/Ärila Golf samt Tranås GK
 
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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BARN- OCH UNGDOMSSEKTIONEN

Verksamhetsberättelse BUS 2017

Verksamhetsområde för BUS är träning ,aktiviteter och 
tävling för barn och ungdomar i åldern 6-21 år.  Det 
grundläggande har varit att ha kul i sitt golfande, träffa 
kompisar, känna att man utvecklas som människa och 
göra framsteg som golfare. 

Knatteträning (6-9 år):
34 knattar har på måndagar lekt och tränat golf indelade 
i tre grupper. För att introducera spelet använde vi 30-
bana, 50-bana samt korthålsbanan. Här anpassades
spelet smidigt och kunde stegras efter ålder och mognad 
genom ban-längd och typ av boll; innebandyboll, ten-
nisboll eller golfboll. 
Ledare var våra äldre juniorspelare.

Min första golf (10-14 år):
Nybörjarutbildning för barn enligt Svenska Golfförbun-
dets rekommendationer. 
2017 var det ca 30 st som deltog och ledare var Eva 
PalmèrAxell. 
Efter nybörjarutbildningen erbjöds alla att gå vidare till 
juniorträning.

Juniorträning (10-18 år):
66 juniorer deltog i våra grupper som tränade en gång i 
veckan från slutet av april 
t.o.m september. Gruppträningen bygger på glädje, upp-
muntran, gemenskap och utmaning. Vi vill också att 
tävlingsmomentet ska vara lika naturligt som i andra 
idrotter
och vi har uppmuntrat och stöttat de juniorer som velat 
tävla både på klubben och på andra banor. Tränare har 
varit Joakim Hallberg och Eva PalmérAxell samt Adam 
Karlsson.

Sommartouren:
Detta är för många första kontakten med tävlingsspel och 
har varit en populär aktivitet under många år. Den riktar 
sig till de som har hcp 36 och lägre och spelades en gång 
i veckan under sommarlovet. Drop-inanmälan och 9 hål 
slaggolf gäller. Priser utdelades efter varje veckotävling 
och en hård strid utkämpades om årets order-of-merit.

Minitouren:
Banspel för de som har hcp 37 och högre och en av våra 
viktigaste aktiviteter. Syftet har varit att få spelvana, trä-
na regler och golfvett och att sänka hcp. Genomfördes 
på söndags-em och aktiverade föräldrarna som gick med 
som faddrar. 

Tävling:
Ett tiotal ungdomar har deltagit i juniortouren Skandia 
tour som spelas på olika nivåer.
Distriktsnivå innebar besök på golfbanor runtom i länet 
och regional/riksnivå innebar en del långa resor, utma-
nande banor och flerdagars-tävlingar.
Populär sedan länge är Östgötaserien som numera spelas 
med fyra-mannalag. Matchspel både bästboll och singel 
gäller och tävlingen spelas med hcp. För flera är detta 
första tävlingen utanför hemmaklubben. Vi deltog med 
olika lag varje gång så att
många fick möjligheten. Nytt för 2017 var att resultaten 
dock inte visades i någon tabell. 

Läger:
Vi anordnade fyra läger under säsongen. 
- Hemmaläger i fyra dagar för samtliga juniorer oavsett 
ålder och hcp, 48 deltagare.
- Tvådagarsläger med övernattning på Vesterby. För ju-
niorer med hcp 36 och lägre. 
 14 deltagare.
- Knatteläger i två dagar, 9 deltagare.
- Tjejläger, två dagar med övernattning i klubbhuset, 16 
st.

Tjejsatsning:
Vi har haft många tjejer igång under säsongen. Här upp-
fyllde vi Golfförbundets och klubbens vision 50/50, 
alltså lika många flickor som pojkar har deltagit i våra 
aktiviteter. 
Det var tredje året vi genomförde denna satsning med 
syfte att locka till oss och behålla 
tjejjuniorer i golfen. Hittills har det givit önskat resultat. 
2017 gjorde vi följande:
- extra träningspass/banspel
- höghöjdbanan på Omberg
- hemlig resa till Visingsö GK
- tjejläger med övernattning  
Flera av tjejerna deltog också i aktiviteter som Golftjej 
Östergötland bjöd in till.

Skola och golf: 
Vi samarbetade som vanligt med skolan. Samtliga elever 
i åk 4-6 fick chansen att prova 
på golf under idrottslektioner. Ett tillfälle vintertid i 
idrottssalen och under våren besökte eleverna klubben 
där de bl a spelade korthålsbanan.

Barn- och Ungdomssektionen
Med vänlig hälsning Eva PalmérAxell
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HERRSEKTIONEN
Verksamhetsberättelse 2017

1.  Herrsektionen har genomfört ett upptaktsmöte den 
 4 april och planeringsträffar 22 feb. samt 29 aug. 

2.  Vi har deltagit med 3 lag i seriespel
   a. Oldboyslag (H 55) i Mellansvenska oldboysserien
      Lagledare: Lennart Larsson och 
 Håkan Moström bitr.
 b. Veteranlag (H65) i Mellansvenska veteranserien 
 div. 3 östra
 Lagledare: Christer Ceder och Bo Derke bitr.
 c. Östgöta serien  för 70 år
     Lagledare: Bengt-Arne Gustavsson som dock varit
 förhindrad att deltaga. Curt Friman har som 
 biträdande lagled. tagit över ansvaret under året.

 3. Arbete på golfbanan har utförts vid ett antal 
 tillfällen, mestadels dammrensning. 
 Sammankallande i gruppen har varit Kalle Dybing.

 4. Faddergolf 
 Vi har medverkat i faddergolfverksamhet för 
 nya medlemmar.
 5. Herrgolf har genomförts på onsdagar.
 Ansvarig har Kennet Magnusson varit.
  Vinnare i A-klass, Jan Wiik
 Vinnare i B-klass, Kenneth Stolt
 Avslutningstävling med mat och prisutdelning 
 hölls den 23 sept.

 6. Hösttouren genomfördes den 28 - 29 sept.
 A-klass 112 deltagare
 B-klass  99 deltagare

Per Hallengren  Bengt-Arne Gustavsson
Ordförande  Sekreterare

DAMSEKTIONEN
Verksamhetsberättelse 2017.

-För ett 50-tal damer hölls upptaktsmöte den 26 april. 
Shopen visade kläder, skor och klubbor. De serverade 
även tilltugg. Ett efterföljande möte hölls i restaurangen 
och ordf. Tina Tybring-Andersson informerade om kom-
mande onsdagstävlingar och seriespel.

- Den 6 maj genomfördes den första tävlingen ”Gökot-
tan” och herrarna var inbjudna. Tävlingen spelades över 
nio hål, poängbogey. Efter avslutad runda serverade res-
turangen en god sillfrukost.

- Under året har 15 st damtävlingar genomförts på ons-
dagarna med varierande antal deltagare. Vi jobbar på 
att få fler att spela våra tävlingar. Varmt välkomna 2018 
oavsett hcp.

- Vi har genomfört den Stora Damdagen i augusti med 
60 st deltagare. Deltagarna var mer än nöjda med täv-
lingen och höjdpunkten var modevisningen från Strand-
bergs Mode i Vadstena, som också var vår huvudspon-
sor. Tack!

- Det har även spelats seriespel i Östergötland och 
   Nationellt.
-  Serie 1, resultat 7:e plats.
-  Serie 2, resultat 3:e plats.
-  Oldgirls Vadstena, resultat 8:e plats.
-  Nationellt seriespel div 2 östra där 
   resultatet blev en 4:e plats.

Grattis till Gunnel Centervad och Marie-Louise Mattis-
son som vann Audi & Quattro i Vadstena på golfveck-
an och som fick åka till Tylösand, Halmstad och spela 
två rundor. Även grattis till Ingela Svensson som vann 
Matchstegen 2017.

En klapp på axeln till alla som har deltagit i tävlingar 
och seriespel. Bra kämpat tjejer.

Ett stort tack till alla som hjälpt till i damsektionen, även 
Shopen Jocke med personal, Golfrestaurangen Peter 
Vidarsson med personal. Kansliet som gör ett ovärder-
ligt jobb, Jessica, Anna-Carin och Mats Bergmar med 
banpersonal. Alla sponsorer som sponsrat oss med fina 
priser.
Damsektionen
Ordf. Tina Tybring Andersson 
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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:

Anders Hovnert, Mjölby 0705-13 01 76 
Magnus Bäck, Motala 0767-24 43 26

Välkommen!

 Erik Backman 0752-48 00 00
 Karin Karlsson 0706-84 99 21
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FRISKVÅRDSBIDRAG!
Nu har äntligen golfen blivet godkänd för friskvårdsbidrag.

Om ni erbjuds friskvårdsbidrag på din arbetsplats, kan du ta 
med fakturan och visa för din arbetsgivare. 

Du kan få bidrag för spelavgiften upp till 4 800kr, men det är 
fortfarande arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin 

arbetsplats.

En del av alatryck

Gotahälsan finns på plats på Golfens 
dag 26/5 och vaccinerar mot TBE
TBE är Fästingburen hjärninflammation och risken för 
smitta fortsätter att ökar markant i Östergötland

Pris 370:- 
Betala med swish alternativt kontant.

Snart vaknar fästingarna igen!
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STÄDDAGAR
Är planerade till 24-25 mars kl 0900-1300 om  
vädret tillåter.  Reservdagar 7-8 april.

Ta med egna handskar och räfsa.
Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!

INFO om städdagar kommer att finnas 
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.

MARKNADSSEKTIONEN
Marknadssektionen deltog i Vadstena Mässan. Mäss-
san var välbesökt och pågick i två dagar .  Jag hade god 
hjälp av Dam-sektion och ungdomar från Barn- och 
Ungdomssektionen.
Benniet Henricsons tävling Munk- och NunneTräffen  
blev en mycket lyckad tävling . Tävlingen hade 25-års 
jubileum.

Vidare så har jag lagt upp sådant som klubben bör synas 
på /med på Golfnyttan i samhället där jag är medlem.
Marknadssektion anordnade en medlemsresa till Lan-
deryds Golfklubb tyvärr var inte vädret på vår sida. 
Marknadssektionen har 2017 gjort ett mycket bra resul-
tat – alla hål hade bra sponsorer vilket är ett måste för 
ett bra resultat. Vi lyckades även att få en STARTKUR 
av Region Östergötland. Tack vare den fina bana som 
Vadstena Golfklubb kan erbjuda så är förhandlingsläget 
med sponsorer mycket lättare idag. Vi har också haft 
bra kontakt med Motala Vadstena Tidning och Corren. 

Marknadssektionen har detta år bestått av Bob Råsten 
– Benniet Henricson – Jonas Ljungblad – Erik Felten .
Ett hjärtligt tack för ett gott samarbete .
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till företag/sponsorer 
som stödjer vår verksamhet på Vadstena Golfklubb.

Klas-Göran Broman
Marknadsansvarig
Vadstena Golfklubb

Se upp för tjuven!
Kvarlämna ej värdesaker.
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Klubbmästare 2017
KM
Herr:       Gabriel Axell
Dam:       Maja Löfstedt

Guldputtern: Alexander Rydkvist

KM Åldersklasser
H-21 Victor Andersson
H-40 Joakim Hallberg  
H-50 Björn Löfstedt  
H-60 Håkan Moström  
H-70 Urban Sandberg  
D-50 Annika Thunberg
D-60 Kristina Sandberg
KM Hcp Johan Carlsson

HIO
Hans Linder Hål 7
Andreas Eriksson Hål 17  
Nicklas Gustavsson Hål 9
Fredrik Ragneby Hål 5  
Mats Berglund Hål 11  
Albin Håkansson Hål 5
Robert Gustafsson Hål 5
Fredrik Edlund Hål 5
Per Gustafsson Hål 5

TÄVLINGSSEKTIONEN

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.

Tävlingsåret 2017 var intensivt under juli och augusti 
månad.
Under juli hade Vadstena GK sitt enskilt största arrang-
emang, herrarnas division 1 spel (v.29) 20-22-/7. 14 lag 
om fyra spelare.
Under dessa dagar spelades fem ronder, 2 x bästboll, 2 x 
foursome och 1 x singel.
Segrande lag var Kvårsta GK, Vadstenas lag kom på en 
mycket bra delad 6:e plats. 

Tävlingsåret 2017:

1/5: JMI, Magnus Johanssons Minne (BUS), 
 137/78 startande.
20/5: Jubileumstävling (Vadstena GK 60 år), 
 48 startande lag.
20-22/7: Seriespel Div. 1 herrar.
1/7: Hallin & Kling Efterträdare, 38 startande lag.
24/7: EWAB Engineering, 85 startande lag.
25/7: Vadstena Sparbank, 92 startande lag. 
26/7: Bond Fashion, 81 startande lag.
27/7: AUDI QUATTRO CUP, 90 startande lag.
28/7: Prons Prize, 135 spelare.
6/8: Stora Damdagen (Strandbergs 
 Mode/Damsektionen), 57 spelare.
19-20/9: Klubbmästerskap, 80 spelare.
8/9: Byggbollen (Edlunds Byggservice), 43 lag.
24/9: Guldputtern, 34 kvalificerade spelare.
28-29/9: Hösttouren (A/B klass, Herrsektionen), 
 211 spelare.

Tävlingssektionen har under dessa tävlingar haft 1 289 
startande.
Roligt är att antalet startande ökade i samband med 
Klubbmästerskapet. Antal startande ökade med 50%, 
jämfört med föregående år. Glädjande är att damerna 
ökade sitt deltagande.

Herr-/Damgolf har som vanligt spelats på onsdagar.
Matchstegen har spelats i Shopens regi, Maj – Septem-
ber.
Shopens hösttour, spelades lördag/söndag under okto-
ber.

Inför kommande tävlingsår kan konstateras att Vadstena 
GK inte kommer att arrangera flerdagars tävlingar.

Tack till Curt Friman för arbetet i sektionen, under de 
senaste två åren!

Tack för ett intensivt år och välkomna till 2018 års täv-
lingar!

Tävlingssektionen:
Mats Centervad
Kicki Sandberg
Irene Anderini
Turid Thor
Magnus Blackstenius
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FRÅN BAN/FASTIGHETSDRIFTEN
Banan: 
Våren 2017 städade vi banan 18-19 mars, det var någon 
dagar tidigare än året innan. Vi var 86 st. personer på 
lördagen samt 29 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 nystä-
dad bana med ordinarie greener och tee den 25 mars.

Nytt för året är bana 44 som ligger framför eller på  tee 
50. Den kommer att utvärderas och förfinas efterhand 
som vi har ekonomi för detta projekt. Banarbetet har som 
vanligt präglats av att förfina banan med så små medel 
som möjligt. Vi har köpt en ny foregreenklippare och 
kan numera klippa större greenområden på foregreen-
höjd. Gallring och beskäring av träd har utförts runt hela 
banan Vi har monterat ett nytt skyddsnät bakom Rangen 
och vid 13:e herrtee.
Högra bunker på hål 8 har renoverats och blivit lite stör-
re. Första fw-bunkern på hål 2 har lagts igen. På hål 7 
har vi börjat bygga ett nytt tee, tyvärr satte vädret stopp 
under hösten så vi får göra det färdigt under våren 2018. 
En torvodling med greengräs har anlagts på Rangen.

Återinvestering i bevattningsanläggningen har utförts 
enligt planen. Vi har uppgraderat pumphuset med en 
ny pump av tre st. som finns där. Ett nytt kontrollskåp 
med individuell styrning av pumparna har installerats. 
Bevattningsdatorn har uppgraderats till Windows 10 och 
fått mobilstyrning av bevattningen. 
Bevattning har installerats på Rangens grästee, som nu 
förhoppningsvis ska få bättre spelyta. 
Vi har under säsongen djupluftat alla ytor och dressat 

vissa inspelsytor.
Alla fairways och greener har hjälpsådds 1-2 gånger, tee 
hjälpsås regelbundet under hela året.

Ett stort TACK till damm- gruppen (med K-G Dybing 
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. 

Fastigheten: 
Fastighetssektionen har under året byggt ett nytt bilgara-
ge, rivet en vägg och lagt nytt golv i entrén till klubbhu-
set. Damerna har fått en extra dusch i omklädningsrum-
met. Årets stora arbete var att måla om hela klubbhuset. 
Sven Anderssons mekaniska har skänkt ett trappräcke 
till uteplatsen samt en hcp. ramp till glashuset. Ett stort 
TACK till alla som hjälp till, och speciellt fastighetssek-
tionen för ert fantastiska engagemang och till det fina 
resultatet.

Investeringar gjorda under 2017 
Banan:
- En ny foregreenklippare, JD 7200 A
- En ny greenvält, Tru Turf

 Fastigheten: 
- Ombyggnad av entrén i klubbhuset
- Starthus av glas
- Garage för golfbilarna
- Nytt stekbord till restaurangen

Mats Bergmar 
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NYTT SAMARBETE MED 
HELSINGSBORGSKLUBB!
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NYTT SAMARBETE MED 
HELSINGSBORGSKLUBB!

Vi har startat ett samarbete med en golfklubb i 
Helsingborg som heter Lydinge Resort, Joakim 
Lagergrens hemmaklubb. Ett nytt golfhotell 
med relax som öppnar i april. 

Du som medlem på Vadstena Golfklubb erhål-
ler 100:- rabatt/per person på alla deras paket 
vid bokning innan 31/3.

Gå in på länken för att se deras golfpaket eller 
skräddarsy ditt eget.

https://lydinge.com/boka/boka-golfpaket/ 
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Hej! 

Mitt namn är Erik Karlsson, och inför 2018 års 
säsong kommer jag med stor glädje att tillhöra 
banpersonalen. 

Jag är född och uppvuxen utanför Vadstena och 
har under min uppväxt spenderat dem flesta som-
mardagarna ute på Vadstena Gk. Så det känns 
extra kul och spännande att nu komma tillbaka till 
banan och klubben men nu främst som min ar-
betsplats.

Jag flyttade till Skåne som 15åring där jag gick på 
golfgymnasium i hopp om att bli golfproffs, så blev 
det inte men intresset för banskötsel började växa 
fram och när jag spelade Skånes bästa banor 
blev man snabbt medveten om hur en bana och 
dess spelytor ska presenteras och i vilket skick 
jag anser dem ska vara i och så småningom vilket 
arbete som ligger bakom det. 

Jag blev kvar i Skåne i elva år och jag fick nöjet 
att arbeta på banor så som PGA of Sweden Na-
tional och Kristianstad Golfklubb i Åhus där vi ar-
rangerade både Nordea Masters och flera Nordea 
Tour tävlingar. 

Från och med April månad kommer jag att vara 
bosatt i Motala tillsammans med min sambo Jas-
mine. 
Nog om mig, vi ses på banan i sommar!

Äntligen dags för spel, sving och 
bollträff. Det ska bli fantastiskt kul 
att få komma igång med golfen.

Under året kommer det att vara föl
jande personer som du träffar hos 
oss i shopen. Eva Palmer Axell, 
Sara Waerme och jag själv. Våra 
enastående ungdomar Ebba Klip
pinger, Joar Kenell och Olle An
dersson samt någon mer kommer 
att finnas på plats. Vår gemen
samma nämnare är att vi alla älskar 
golf, och att vi vill ge både medlem 
som gäst den bästa service och 
golfupplevelse vi kan förmå.

Välkommen till  
The Golfing Year 2018
Säsongstart 30-31/3 & 1-2/4 kl 10-16

Golfstore Vadstena  Shop: 0143124 80 www.hallbergsgolf.se

Under året kommer vi att anordna 
flera trevliga golfaktiviteter som vi 
hoppas att du vill besöka. Ta gär
na med dina vänner, golfare som 
icke golfare. Alla är välkomna och 
alla kan lära sig att spela golf. 

Vi alla önskar dig en fantastisk 
golfsäsong med mycket spel och 
glädje!

PS: Glöm inte bort att anmäla dig 
till årets Matchspel. Anmälan är 
öppen och den gör du i shopen.

Med vänlig hälsning

Joakim Hallberg med personal

Titleist Lightweight  
Club 14 Cart  
– 700:- rabatt
Lätt och slitstark  
vagnbag med  
14delad topp.  
2,4 kg.

Fast Fold Flat Fold Trolley  
– 500:- rabatt
Smidig pushvagn med helt platt, 
kompakt ihopfällning.

FootJoy WeatherSof  
– köp 2 handskar, 
få den tredje på köpet

298:-
(ord. pris 447:-)

1.995:-
(ord. pris 2.495:-)

1.495:-
(ord. pris 2.195:-)

Järnset med 
progressiv 
TECFLOteknik 
och PWRSHELL 
träffyta.  
För effektivare 
utgångsvinkel som 
ger höga och  
långa slag.

3.995:- 
5-PW, stålskaft, Herr
(ord. pris 5.995:-)

4.495:- 
5-PW, grafitskaft, Herr 
(ord. pris 6.995:-)

4.495:- 
6-SW, grafitskaft, Dam 
(ord. pris 6.995:-)

Cobra King F7 järnset 
– spara upp till 2.500:- 

Hej!

Mitt namn är Agneta Granath. Jag är född och 
uppvuxen på landet utanför Vadstena.

Under mina yrkesverksamma år arbetade jag 
som ekonom och gymnasielärare men är nu 
pensionär.

Eftersom jag tycker golf är en intressant och trev-
lig sport så känns det naturligt för mig att arbeta 
på klubben.

Mig kommer ni att möta på kansliet under kom-
mande säsong.
Vi ses där!
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Äntligen dags för spel, sving och 
bollträff. Det ska bli fantastiskt kul 
att få komma igång med golfen.

Under året kommer det att vara föl
jande personer som du träffar hos 
oss i shopen. Eva Palmer Axell, 
Sara Waerme och jag själv. Våra 
enastående ungdomar Ebba Klip
pinger, Joar Kenell och Olle An
dersson samt någon mer kommer 
att finnas på plats. Vår gemen
samma nämnare är att vi alla älskar 
golf, och att vi vill ge både medlem 
som gäst den bästa service och 
golfupplevelse vi kan förmå.

Välkommen till  
The Golfing Year 2018
Säsongstart 30-31/3 & 1-2/4 kl 10-16

Golfstore Vadstena  Shop: 0143124 80 www.hallbergsgolf.se

Under året kommer vi att anordna 
flera trevliga golfaktiviteter som vi 
hoppas att du vill besöka. Ta gär
na med dina vänner, golfare som 
icke golfare. Alla är välkomna och 
alla kan lära sig att spela golf. 

Vi alla önskar dig en fantastisk 
golfsäsong med mycket spel och 
glädje!

PS: Glöm inte bort att anmäla dig 
till årets Matchspel. Anmälan är 
öppen och den gör du i shopen.

Med vänlig hälsning

Joakim Hallberg med personal

Titleist Lightweight  
Club 14 Cart  
– 700:- rabatt
Lätt och slitstark  
vagnbag med  
14delad topp.  
2,4 kg.

Fast Fold Flat Fold Trolley  
– 500:- rabatt
Smidig pushvagn med helt platt, 
kompakt ihopfällning.

FootJoy WeatherSof  
– köp 2 handskar, 
få den tredje på köpet

298:-
(ord. pris 447:-)

1.995:-
(ord. pris 2.495:-)

1.495:-
(ord. pris 2.195:-)

Järnset med 
progressiv 
TECFLOteknik 
och PWRSHELL 
träffyta.  
För effektivare 
utgångsvinkel som 
ger höga och  
långa slag.

3.995:- 
5-PW, stålskaft, Herr
(ord. pris 5.995:-)

4.495:- 
5-PW, grafitskaft, Herr 
(ord. pris 6.995:-)

4.495:- 
6-SW, grafitskaft, Dam 
(ord. pris 6.995:-)

Cobra King F7 järnset 
– spara upp till 2.500:- 
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Indexering av golfhål
Ett golfhål anges i längd för respektive tee och i par som 
visar idealresultatet för hålet för en spelare med noll i 
handicap. Varje golfhål har också ett hcp index num-
mer från 1 till 18. Jag får ofta frågan om indexering och 
varför ett golfhål har fått en viss siffra. Därför vill jag 
med denna text förklara vad indexeringen är och hur den 
används.

En av golfens stora fördelar är handicapreglerna, att 
spelare med olika spelstandard kan spela mot varandra 
i en match. Det är här som indexeringen av golfhålen 
kommer in i bilden. När två spelare möts i ett matchspel 
ska spelaren med högre spelhandicap få ett antal slag på 
spelaren med lägre spelhandicap. Indexeringen bestäm-
mer på vilka hål som spelaren med högre handicap får 
håla i på en högre score och kanske ändå dela hålet eller 
vinna det.

Hålens index används även vid andra former av slag-
spel, som i poängbogey, men då bara relaterat till spe-
larens egna score på hålet och inte i jämförelse med 
andras. Vi har alla olika spelnivåer och uppfattar hålen 

olika svåra. Därför är det omöjligt att göra en fördelning 
av index som är korrekt för alla. Dessutom jämnar det ut 
sig i långa loppet under 18 hål, eftersom exempelvis 2+2 
poäng = 1+3 poäng. Det betyder att hålens index inte alls 
är lika viktiga i poängbogey som i matchspel. 
 Vid matchspel är det av största betydelse av de slag, oav-
sett handicapskillnad, som erhålls sprids ut jämnt över 
de 18 hålen. Fördelningen uppnås bäst genom att index-
era de udda numren på den svåra av de två niohålssling-
orna, vanligtvis den längre, och de jämna på den andra 
niohålsslingan. Svårigheten av ett golfhål ska bedömas 
men görs då inom grupper av tre hål, hål 1,2,3 och hål 
4,5,6 osv. För att avgöra svårigheten av ett golfhål görs 
en jämförelse av medelscore för en grupp spelare gent-
emot par. Index 1 till 4 bör inte ges hål 1,2,3 eller 16, 17, 
18. Undvika index 1 till 6 på intilliggande hål. Jag hop-
pas att detta hjälper dig att förstå indexeringen bättre.

Källa: Svenska Golfförbundet – Indexering av golfhål

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg
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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

    Välkomna till Sveriges   
    mest spännande hotell!
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Custom fitting Custom fitting

Custom fitting 
vinner i längden 

Av: Mattias Appelberg

custom fitting växer år för år, och idag är det snarast ovanligt 
att nya klubbor köps utan professionell utprovning. det 

gäller inte minst hos joakim hallberg, som är golfstore-pro på 
vadstena gk, och har gjort mängder av custom fitting i år. 

ban som du slår bra med. Vilken det är spelar ingen 
roll, men det avgör hur många klubbor du ska ha 
mellan driver och längsta järn. Och när vi vet exakt 
loft på den längsta järnklubban kan vi gå över till 
hybriderna.

Hybrider och fairwaywoods
– Hybrider är lättspelade ersättare till äldre tiders 
långa järn, och de ska ha samma skaftlängdssteg-
ning som järnklubborna, poängterar Joakim.

– Hybrider finns med ett stort antal loft, så  
det blir vanligare att man bara har en fairway-
wood, som setets näst längsta klubba, och resten 
hybrider. Men det är alltid den faktiska utprov-
ningen som avgör.

Drivern och inställningar
Moderna drivers erbjuder loftvinklar från 8° ända 
upp till 14° och högre. Och nu finns även drivers 
med en mängd olika inställningsmöjligheter, som 
loftvinkel, träffytans vinkel och bollbana.

– Vi testar hur långt skaft du känner dig bekväm 
med, och med launch monitorn kan vi prova ut den 
optimala loftvinkeln för dig. Vi ser också om du ska 
ha öppen, stängd eller square träffyta, och vilken 
tyngdpunktsplacering som ger bäst resultat.

– På en justerbar driver handlar det, frånsett 
skaftlängd, flex, vikt och grepptjocklek, om att 
hitta de optimala inställningarna, och urvalet bland 
övriga drivers är så stort att vi alltid hittar en med 
rätt egenskaper.

Ett bra resultat
En Golfstore Custom Fitting LessonTM är över. Resulta-
tet är ett set som har exakt rätt egenskaper för spelaren, 
svingen och ambitionerna. Och som är väl matchat från 
järnklubborna via hybrider och fairwaywoods till en 
optimerad driver.

– Ja, och när det gäller wedgar  och putter, så tar vi det 
nästa gång, avslutar Joakim Hallberg på Vadstena GK.  

Vi besöker honom i hans Golfstore studio vid driving 
range, där han idag gör en riktig Golfstore Custom 
Fitting LessonTM av järnklubbor och metalwoods.

– Ska man göra en custom fitting av ett helt set, 
är det alltid bäst att börja med järnklubborna, säger 
Joakim. Järnen är basen i setet, och när man har hittat 
rätt med dem, så bygger man vidare på setet med de 
längre klubborna i ena ändan, och med wedgar och 
putter i den andra.

Vad är målet?
En riktig custom fitting börjar alltid med att be-
stämma målet. Vad vill du uppnå som golfare? Vad 
vill du undvika och vad vill du förbättra? Vilka klub-
bor använder du mest? Vill du kunna forma slagen?

– Det gäller att komma fram till vad som har störst 
betydelse för ditt spel, och att vi är överens om det. 
Eller att prova ut nya klubbor för att du vill byta till 
nya, säger Joakim.

– Custom fitting är viktigt för spelare på alla 
nivåer, men generellt är det spelare med högre handi-
cap som får den största förbättringen.

Hitta utgångspunkten
Vi börjar med att se över specifikationerna på dina egna 
klubbor. Sedan får du slå med dina egna klubbor, medan 
Joakim tittar på stancen och adresseringen, svingen, 
träffen och hur bollen flyger över driving rangen. 
– Mina observationer kompletteras av mätdata från 
min launch monitor, som svinghastighet, bollhastig-
het, spinn, smash factor, längd, sidavvikelse, mm. Jag 

måste också veta spelarens längd och handlovens höjd 
över marken för att bestämma skaftlängden.

– Detta ger en bra utgångspunkt för att välja ut 
klubborna som ska provas.

Mycket att välja bland
Joakim plockar fram ett antal testklubbor för att se 
hur du slår med olika skaftvikter och olika skaftstyv-
het. Du kan också prova olika typer av klubbhuvuden 
med olika storlek och vikt. Dessutom kontrolleras 
grepptjockleken. 

– Alla slag mäts, och jag ser hur de olika klubbegen-
skaperna påverkar på resultatet, berättar Joakim. 
Ganska snabbt kommer vi fram till vilken typ av 
klubbhuvud och flex som är bäst, liksom skaftlängd, 
vikt och lievinkel. 

– Men när det gäller klubbmärke så har jag inga 
synpunkter. Du ska välja det märke som du känner 
störst förtroende för.

Längsta järnklubban
– Sedan kollar vi vilken som är den längsta järnklub-

”Custom fitting är viktigt för spelare 
på alla nivåer, men generellt är det 
spelare med högre handicap som får 
den största förbättringen.”
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Stöd oss när du spelar 
hos Svenska Spel!

Vi är en av 
klubbarna 

som kan dela 
på 50 miljoner!

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!

SVEA_Kit_Annons_A5_Red.indd   1 2012-10-01   15:52:27



2928

Stöd oss när du spelar 
hos Svenska Spel!

Vi är en av 
klubbarna 

som kan dela 
på 50 miljoner!

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!

SVEA_Kit_Annons_A5_Red.indd   1 2012-10-01   15:52:27

Datum Dag Tävling Spelform Sponsor Övrigt Ansvarig

05 maj Lördag JMI Singel Magnus Jakobsson fond  BUS-Sektionen
18 maj Fredag OAKLEY Singel OAKLEY  Jocke Pro + Tävlingssektionen
26 maj Lördag Golfens dag    

21 juni Torsdag Teen Cup kval    BUS

13 juli Fredag SGF Cup Gruppkval Singel SGF  Tävlingssektionen
23 juli Måndag EWAB´s BB-GS-FS EWAB Enginering AB Golfveckan Tävlingssektionen
24 juli Tisdag Sparbanken Scramble 2-m.lag Vadstena Sparbank Golfveckan Tävlingssektionen
25 juli Onsdag Hallin & Kling Slaget Bästboll 2-m. lag Hallin & Kling Golfveckan Tävlingssektionen
26 juli Torsdag Audi Quattro cup Greensome Wahlstedts Bil/Audi Golfveckan Tävlingssektionen
27 juli Fredag Pron´s prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävlingssektionen

12 aug Söndag Damdag Singel Strandbergs Mode  Damsektionen
25-26 aug Lör-Sön KM Dam- & Herr + åldersklasser Singel  Vadstena GK  Tävlingssektionen

08 sep Lördag Byggbollen Scramble 4-m.lag Edlunds Byggservice  Tävlingssektionen
23 sep Söndag Guld-Puttern Singel, slag Vadstena GK  Tävlingssektionen
Datum sätts 26 mars Hösttouren Singel   Herrsektionen

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. .
Shopens hösttour Helger,  6/10-28/10
Lobellgolfen För er över 55. Kontakta Urban Sandberg för mer info

TÄVLINGSPROGRAM  
VADSTENA GOLFKLUBB 2018

	


