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Trygga din framtid.
Tänk framåt – tänk pension!



32

Postadress
Vadstena Golfklubb

Kungs Starby 801 
592 94 Vadstena

Besöksadress
Hovsvägen, Hagalund 

Telefon
 Kansli 0143-124 40
 Shop 0143-124 80
 Restaurang 072-250 96 46
 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!

Onsdagen den 27 mars kl 1900

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

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Vadstena Golfklubb

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs vårmöte 2019

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 hemsida. 

TIDBOKNING.
Tidsbokningen har vissa förändringar, vardag, mellan kl. 08.00-20.00 samt helg 
06.30-20.00. Nytt för 2019 är också att efter kl 15 varje dag så är tiderna 
öppna för alla. Övriga tider gäller bollränna som vanligt.
Klipptåg är inför i år tidigarelagd, mån-fre fram till 08.00, då är ni välkomna att 
starta på hål 10.

ÖVRIG INFORMATION 2019
Vi fortsätter vårt arbete med att få så många som möjligt att ankomstregistrera 
sig för att få så rättvis statistik som möjligt. Ankomstregistreringen kommer att 
förenklas genom bokningsappen Min Golf. Via appen kommer du också kunna 
handicapregistrera samt föra score genom koppling till Gamebook. 
Bokningsappen känner av inställningar du gjort i vanliga Min golf. 
För mer info gå in på: https://help.golf.se/min-golf--min-golf-bokningsapp/min-golf-bokningsapp/

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.

VILL NI HITTA NYA GOLFKOMPISAR?
Gå in på facebook och sök på Golfkompis Vadstena. 
Detta forum är smidigt för er som vill hitta någon att 
spela med.

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 – 16.30, 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.

Vi ser fram emot ännu en härlig säsong med er.

       



54

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen för Vadstena Golfklubb avger härmed följande 
verksamhetsberättelse. 

Styrelse:
Ordförande: K-G Broman
Vice ordförande: Eva Andrén- Forsmark 
Kassör: Gudrun Stigsson 
Ledamöter: Rikard Edlund och Erik Feltén
Suppleanter: Eva Palmér-Axell och 
 Anncatrin Kristiansson

Vadstena Golfklubb består av flera delar: Bana, Restaur-
ang, Pro/Shop och  Kansli. Klubbchef/Banpersonal, 
Kanslipersonal 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 höst- 
årsmöte.

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

Personal:
Klubb/banchef: Mats Bergmar (heltid)
Banpersonal: Marcus Bergmar, Kennet Magnusson och 
Erik Karlsson (heltid). 
Andreas Johansson, Markus Gutendoff och Lotte Ju-
berg,  (deltid). 
Kanslipersonal: Anna Carin Lindquist och Jessica Al-
keskog (deltid)
Agneta Granath och Axel Feldt har vikarierat under hel-
ger och olika perioder av sommaren på kansliet resp. 
banan.

Entreprenörer:
Tränare: Joakim Hallberg
Shop/Range:  Joakim Hallbergs Golf 
Restaurangen:  Peter Vidarsson 

Medlemsantal:  Vid årets slut var medlemsantalet 1138 
st, en ökning med 14 personer från föregående år. Av 
medlemsantalet utgör 639 personer fullvärdiga med-
lemmar alla kategorier exkl. ungdomar. I övrigt utgöres 
medelmsantalet av 173 passiva medlemmar, 32 distans-
medelmmar, 86 greenfeemedlemmar, 3 hedersmedlem-
mar, 10 personal, 10 medlemmar med halv årsavgift, 10 
studentmedlemmar samt 175 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     400:-

Greenfee: Vardagar Helg

Seniorer 18-hål 380:- 380/450:-
12-hål 250:- 300:-
9-hål 200:- 200:-
  
Juniorer 18-hål 190:- 190:-/225:-
12-hål 125:- 150:-
9-hål 100:- 100:-

Reducerad greenfeeavgift har tillämpats för våra samar-
betspartners: 
Bråviken, Karlskoga, Landeryd, Nyköping, Norrkö-
pingSöderköping, Tranås och Östad.

Ekonomi:
Som framgår av bifogade resultat- och balansräkning, 
visar resultatet för 2018 ett överskott av 454 734 SEK. 
Det beror till stor del på nytt rekord med 8500 green- 
feegäster! (tidigare 7200)

Investeringar har under året skett med:
För investeringar har i budgeten för år 2018 upptagits 
följande:

 Budget Utfall
Fastighet 70 000:-  32 000:-
Markanläggningar 100 000:-  123 000:-
Maskiner 563 000:-  548 000:-
(Varav leasing, med i 
driftbudgeten) -563 000:-   -548 000:-
Inventarier/it 20 000:-  17 000:-   
Baninventarier 30 000:- 0:-
Bevattning 50 000:- 46 000:-
Köket 30 000:-  0:-

TOTALT 300 000:- 218 000:-

Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till ba-
lanserade vinstmedel.
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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 
solidariskt ansvar hoppas vi präglar vår klubb och 
dess framtid!

Tillsammans formar vi Vadstena Golfklubb – Din bana 
och klubb!  

Vadstena i mars 2019.

Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2018

K-G Broman , ordf., Eva Andrén-Forsmark  vice. ordf.
Gudrun Stigsson kassör, Rikard Edlund ledamot, 
Erik Felten, ledamot, Anncathrin Kristiansson, 
suppleant, Eva Palmér-Axell suppleant.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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1/1-31/12, 2018  Vadstena Golfklubb  
Intäkter 2018 2017 2016 2015 2014 
   
Medl. avgift 3230 2945 2911 2709 2850 
Greenfee 1719 1510 1564 1324 1402 
Sponsorer 625 658 543 534 535 
Tävling 187 153 182 111 122 
Hyror 48 42 42 38 68 
Div. bidrag    749 717 699 560 370 
Övrigt 365 259 403 196 238

Summa intäkter 6923 6284 6344 5472 5585 
        
Kostnader 2018 2017 2016 2015 2014 
        
Banan 1394 1329 1281 1314 1187 
Fastighet 238 272 261 327 314 
Personal 3329 3271 3206 2707 2244 
Administration 791 768 852 773 818 
Arrende 214 207 207 191 191 
Avskrivningar 325 374 350 323 299 
Finnans. Kost 105 112 116 162 191 
Övriga kostnader   72 37 115 31 25 
       
Summa kostnader 6468 6370 6388 5828 5269 
        
Årets resultat 455 -86 -44 -356 316 
      
Avskrivningar      
Maskiner Individuell avskrivning
Inventarier Individuell avskrivning
Fastighet 1,50% 
Bevattningsanläggning 5%   
Markanläggningar 1%  
Mark 0%

RESULTATSRÄKNING
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Balansräkning per den 31 December 2018 Vadstena golfklubb    
    
Tillgångar 2018 2017 2016 2015 2014 
        
Kassa 17 66 57 55 43 
Check -889 -1176 -838 -685 -113 
Intr.fordringar 0 0 0 0 0 
Övr. fordringar. 425 295 339 233 345 
        
Summa oms. tillg -378 -815 -442 -397 275 
        
Fastighet/mark 5351 5393 5385 5282 4949 
Bevattning 478 494 285 273 304 
Markanlägg. 5402 5343 5381 5490 5566 
Maskiner 145 145 210 164 100 
Inventarier 428 476 477 520 49 
       
Summa anlägg. tillg 11804 11851 11739 11729 10968
       
Summa tillgångar 11426 11036 11297 11332 11243
       
Skulder och eget kapital       
       
Lev. skulder 36 40 28 50 70
Intrim. Skulder 0 0 0 0 0
Övriga. Kort. Skulder 994 976 1004 813 533
       
Summa kort. Skulder 1030 1016 1032 863 603
       
Skulder kredit inst. 4595 4674 4834 4994 4809
       
Summa lång. Skulder 4595 4674 4834 4994 4809
       
Eget kapital 4446 4446 4446 4446 4446
Bal. Resultat 900 985 1029 1385 739
Årets resultat 455 -85 -44 -356 646
       
Summa eget. Kapital 5801 5346 5431 5475 5831
       
Summa skuld. eget. Kap. 11426 11036 11297 11332 11243
       
       
       
       
       
       

BALANSRÄKNING
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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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Årsavgifter på Vadstena Golfklubb år 2019
Förmånsmedlem*  5600:-
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*  5600:- 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*  1600:-  Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För dig som inte spelar så många rundor/år.

Distansmedlem  1600:-  Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För boende utanför Östergötland.

Studentmedlem  900:-  Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
Student 19-28 år 

Sommarlovsmedlem  2100:-  2 månader 18/6 – 19/8. Övrig tid full greenfeeavgift.
Student 19-28 år

Junior 18 till 21 år*    2500:-
Spela så mycket du vill. 
Junior 14 till 17 år      2000:-
Spela så mycket du vill.
Junior 10 till 13 år      1500:-  
Spela så mycket du vill. 
Knatte upp till 9 år  1000:-  inkl. träningsavgift
Spela så mycket du vill. 

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

Familjerabatt 2 sen. + jun. på samma adress får spela för 12 500:- 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 2019 
Greenfeeavgift Vardagar Helg
Senior 18 hål 400:-                 420:-/500:-
 12 hål 250:-       300:-  
 9 hål 200:-         200:-

Junior 18 hål 200:-        210:-/250:-
 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.  4 200:-
              Vard.  3 500:-

Golfhäftet gäller alla dagar utom juli

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:-)
Parkering El  golfare 200:-/dygn, icke golfare 300:-/dygn
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För senaste nytt, följ Vadstena GK 
på Facebook & Instagram!

       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2012-2023

 OBJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Traktor+lastare 40 000
Minitraktor 348 000
Luftare 160 000
Vält 26 000 10 000 181 000
Teeklippare 371 000
Semiruffklippare 499 000
Ruffklippare 16 000
Greenklippare 37 000 384 000
Greenklippare 436 000 37 500
Transp.fordon 6 000 106 000 102 000 15 000
Golfbilar 15 000
Spruta 5 000 81 000
Fairwayklippare 672 000 49 000 738 000
Bunkerkratta 131 000 11 000
Sanddressare
Såmaskin 99 000
Blåsmaskin 87 000
Övrigt 15 000
Summa brutto 615 000 698 000 347 000 851 000 876 500 552 000 738 000
Inbyte / rabatt -80 000 -217 000 0 -50 000 -37 500 -21 000 -175 000
Summa netto 535 000 481 000 347 000 801 000 839 000 531 000 563 000
Leasingkost./år 364 000 363 000 395 000 455 000 498 000 474 000 502 000

Avskrivningstider: Green, fw o teeklippare 5 år. Ruffklippare o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år.  Kostnader inkl.moms.
Röda siffror inlösenkostnaden då vi köper maskinen från leasingbolaget.                                                                                                                                                                                        Mats Bergmar. 2011-01-19

Mats Bergmar 2019-02-27

       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2012-2023

2019 2020 2021 2022 2023

35 000
16 000

18 000
37 000

50 000

38 000

11 000 20 000

avbet. 0
625 000

10 000
9 000

655 000 86 000 38 000 55 000 35 000
-311 000
344 000
455 000 315 000 206 000 108 000 86 000

Avskrivningstider: Green, fw o teeklippare 5 år. Ruffklippare o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år.  Kostnader inkl.moms.
Röda siffror inlösenkostnaden då vi köper maskinen från leasingbolaget.                                                                                                                                                                                        Mats Bergmar. 2011-01-19                                             

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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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
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Ändring av tider & avgifter 2019

 Vardagar  Medlemstider 08.30, 40, 50 osv
  Greenfeetider 09.00, 10, 20 osv
  08.00-08.30 och efter 15.00 bokningsbart för alla
 
 Helger Medlemstider 06.30, 40, 50 osv
  Greenfeetider 07.00, 10, 20 osv
  Efter 15.00 bokningsbart för alla

 Diff. Greenfee helger 00-08.50   420:-
   09-14.20   500:-
   14.30-24   420:-

 Två bokade rundor samma dag +200:- 

 Sommarlovsgreenfee 2 mån 2100:-
 (bara studerande med intyg)

 Nybörjare år 1  1800:-
 Nybörjare år 1 & 2 5600:- 
 +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, Östad GK, 
Karlskoga GK, Nyköping GK/Ärila Golf, Tranås GK, Mjölby, 
Nyköping/Ärila och Bråviken.
 
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 2018

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):
32 knattar har på måndagar lekt och tränat golf inde-
lade 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 olika ban-längder och typ av boll; innebandyboll, 
tennisboll eller golfboll.

Ledare var våra äldre juniorspelare tillsammans med 
Niklas Ekberg.

Min första golf (10-14 år):
Nybörjarutbildning för barn enligt Svenska Golfförbun-
dets rekommendationer. 
2018 var det 31 st som deltog och ledare var Eva Palmèr-
Axell. 
Efter nybörjarutbildningen erbjöds alla att gå vidare till 
juniorträning.

Juniorträning (10-18 år):
64 st juniorer deltog i våra grupper som tränade en gång 
i veckan från slutet av april t.o.m september. Dessutom 
genomförde vi spelträning varje vecka. 6-9 hål med in-
riktning på ban-vana, spelstrategi och spelformer.
Vi vill att tävlingsmomentet ska vara lika naturligt som i 
andra idrotter och vi har uppmuntrat och stöttat de junio-
rer som velat tävla både på klubben och på andra banor. 
Vid några tillfällen fanns en av våra ledare på plats för 
att stötta före, under och efter tävlingen.
Tränare har varit Niklas Ekberg, Eva Palmér-Axell och 
Joakim Hallberg.

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 femtontal ungdomar (en ökning från föregående 
säsong) har deltagit i SGFs juniortour Teen tour  som 
spelas på olika nivåer.  På ”First”-nivån, där de flesta av 
våra unga juniorer spelar, finns olika klasser och möjlig-
het att välja 9 eller 18 hål. Landeryds juniortour har haft 
liknande upplägg.

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.

Läger:
Vi anordnade tre läger under säsongen. 
- Hemmaläger i fyra dagar för samtliga juniorer oavsett 
ålder och hcp, 50 deltagare.
- Tvådagarsläger med övernattning på Vesterby. För ju-
niorer med hcp 36 och lägre, 15 deltagare.
- Tjejläger, två dagar med övernattning i klubbhuset, 14 
st.

Tjejsatsning:
Vi hade fortsatt många tjejer i träning. Lika många flick-
or som pojkar har deltagit i våra aktiviteter. 
Det var fjärde året vi genomförde denna satsning med 
syfte att locka till oss och behålla tjejjuniorer i golfen. 
Hittills har det givit önskat resultat. 

2018 gjorde vi följande:
- extra 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 idrottslek-
tioner. 

Barn- och Ungdomssektionen

Med vänlig hälsning Eva PalmérAxell
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DAMSEKTIONEN
Verksamhetsberättelse 2018.

– Vi startade upp säsongen med en upptaktsträff den 26 
april. Det var en stor uppslutning av golfsugna damer 
som kom för att höra vad vi hade att erbjuda.
 Shopen visade kläder, skor och klubbor. De serverades 
tilltugg. Ett efterföljande möte hölls i restaurangen och 
ordf. Tina Tybring-Andersson informerade om kom-
mande onsdagstävlingar, seriespel och en redovisning 
om Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.
 – Under året har 20 st damtävlingar genomförts på ons-
dagarna, deltagarantalet har en viss ökning, i år erbjöd 
vi flera nya spelformer som bl.a. Poängbogey med Joker 
och Norsk poängbogey vilket var mycket uppskattat.
Vi spelade Greensome där anmälningsavgiften gick till 
kampen-och forskning mot bröstcancer, vi kunde lämna 
över 1 800 kr till föreningen Moa-Lina.

– Vi har genomfört den Stora Damdagen i augusti med 
70 st deltagare en ökning mot förra året.  Deltagarna var 
mer än nöjda med tävlingen och höjdpunkten var mode-
visningen från Strandbergs Mode i Vadstena, som också 
var vår huvudsponsor. Tack!
Lördagen den 29 september genomfördes avslutnings- 
tävling tillsammans med herrarna, Scramble tre-manna 
lag. 
Efter en mycket trevlig men blåsig och kall golfrunda 
avslutade vi med en mycket trevlig middag tillsammans 
med herrarna.

– Nytt för i år vad damträning varannan vecka med Eva 
Palmer-Axell, mycket populärt, vi hoppas på att Eva 
fortsätter med damträning 2019. 

– Det har även spelats seriespel i Östergötland.
- Serie 2,    resultat   4:e plats.
- Old Girls, resultat 11:e plats.
Grattis till Karin Tjärnlund som vann Matchstegen  B, 
2018.

– Damsektionen- och bansektionen har haft flera gemen-
samma träffar under 2018, vi har arbetat med ett förslag 
för att ytterligare utveckla Vadstena GK:s bana. Projek-
tet har sitt ursprung i att banan spelas mycket lång för 
damer som använder tee 50. Båda sektionernas repre-
sentanter har träffats ett antal gånger och har tagit del av 
den enkät som klubbens damer fått besvara, angående 
banans längd.
Vi vill ju att alla golfare oavsett förmåga, erfarenhet el-
ler fysik ska tycka det är roligt att spela golf på Vadstena 
GK.

Vid höstmötet, tog ett enigt beslut att ”teeprojektet” ska 
genomföras som dam-bansektionen föreslagit. Vi ser 
framemot detta med början 2019.
Tack till alla som har deltagit i tävlingar och seriespel 
under året. Bra kämpat tjejer. Jag ser fram emot att få 
ännu fler aktiva på våra tävlingar nästa år. Varmt väl-
komna 2019!
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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Äntligen! Snart peggar vi upp 
på fantastiska Vadstena GK

GRAND 

OPENING

Det ska bli så roligt att få börja svinga, känna gräset och se bollen flyga 
iväg igen, förhoppningsvis mitt i fairway. Jag hoppas att du som medlem 
av Vadstena GK får den bästa golfsäsongen med många trevliga golf-
upplevelser.

Golf handlar mycket om upplevelser, och vad kan vara bättre än att få 
uppleva en perfekt bollträff och en riktigt trevlig golfronda tillsammans 
med andra golfare. Dessutom att få göra det på Vadstena GK som år 
efter år presenterar en golfbana och anläggning som håller hög klass. 

Jag med min personal är laddade inför årets säsong och vi har tillsam-
mans planerat ett golfår som vi hoppas mycket på. En av våra viktigaste 
uppgifter är att hjälpa golfare till ett bättre och roligare golfspel. I vår 
golfutbildning hjälper vi nya golfare igång snabbt med golfen i linje med 
SGFs ambition. För dig som redan är igång finns individuella lektions-
upplägg och golfkurser som utvecklar din golf.

Årets utrustningsnyheter vill vi presentera för dig när du besöker shopen. 
På klubban-sidan kommer det en hel del nytt och spännande. Vilken är 
då årets bästa golfprodukt? Beror nog på vem du frågar. Men många 
med mig tycker att Pings nya Putter-serie SIGMA 2 är årets produkt. 
Puttern är justerbar och kan anpassas till din uppställning och teknik. 
Mycket smart! TaylorMades nya driverserie, M5 & M6, är förmodligen 
bland det bäst jag slagit med. Jag fick provspela dem på Golfstore Win-
ter Meeting i Marocko, och sällan har jag fått ut så mycket av en golf-
klubba. Så går i tankar på nya klubbor gör du klokt i att boka en Custom 
fitting hos mig och få klubborna skräddarsydda till just dig. Det ger dig 
garanterat tryggt köp och ett roligare golfspel. 

På konfektion-sidan har Sara och Eva valt ut en kollektion för både herr 
och dam som är funktionella för golfspelet. En ny spännande leverantör 
har vi valt ut som har en trevlig och mycket prisvärd golf-kollektion för 
både herr och dam.

Vi vill hälsa vår nya krögare, Oskar Andersson, välkommen tillbaka till 
Vadstena GK. Oskar har tidigare spelat golf och varit med som ung  
golfare i vår juniorträning. Nu har han kockkläderna på sig och ska svinga 
både slev och klubba. Vi önskar dig och din personal lycka till! 

Varmt välkomna till vår Grand opening i shopen; helgen 6–7 april  
kl. 10–16. Under vår öppningshelg har du som medlem på Vadstena GK 
20 % på alla kläder. 

Glöm inte bort att anmäla dig till årets Matchstege. Anmälan är nu öppen 
och du gör det i shopen.

Bästa golfhälsningar, 
Joakim med personal

558:-
(Ord. pris 837:-)

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

Cobra F8 Driver & 
KING F8 Järnset

2.395:-
Driver, herr  
(Ord. pris 3.995:-) 

4.995:-
5–PW, stålskaft, herr  
(Ord. pris 6.995:-)

5.495:-
5–PW, grafitskaft, herr  
(Ord. pris 7.995:-)

5.495:-
5–PW, grafitskaft, herr  
(Ord. pris 7.995:-)

799:-
(Ord. pris 1.299:-)

Big Max Atlantic  
Bärbag
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Oskar ser fram emot att öppna restaurangen. 
De öppnar för Dagens lunch & fika i april.

Info kommer att läggas upp på bl.a. vår hem-
sida så fort det börjar närma sig.

Restaurangen kommer vara kontantfri.

Vill ni komma i kontakt med Oskar så når ni 
honom på 072-250 96 46

MARKNADSSEKTIONEN
Marknadssektionen har detta år haft ett bra sammarbete 
med tävlingssektionen. Vi har gjort några bra videos om 
vår fina bana. Detta har vi sedan lagt ut på facebook vil-
ket resulterat i bra reklam för en förstklassig  bana och 
att Vadstena Golfklubb är en attraktiv anläggning.

Benniet Henricsons tävling Munk-och Nunne Träffen 
blev en mycket lyckad tävling. Tävlingen har nu funnits 
i 26 år. 

Marknadssektion anordnade en medlemsresa till Lande-
ryds Golfklubb som var mycket uppskattad. Marknads-
sektionen har 2018 gjort ett mycket bra resultat – alla hål 
hade bra sponsorer vilket är ett måste för ett bra resultat.  
Tack vare den fina bana som Vadstena Golfklubb kan 
erbjuda så är förhandlingsläget med sponsorer mycket 
lättare idag. 

Golfens Dag var uppskattat med ganska mycket folk. 
Alla barn hade extra kul i den hoppborg som vi hade 
hyrt. Årets nyhet var att vi startade ett sammarbete med 
frisbeegolfare och startade en tävling, golfare mot fris-

beegolfare, över 6 hål. Där golfarna avgjorde på sista hå-
let. Välbesökt och trevligt, en tävling som återkommer. 
Den filmades också så när allt är klart hoppas vi kunna 
lägga upp den på hemsidan. 

Jag själv har också haft golfträning på putting-green var-
annan vecka, från maj till september, för strokeputtarna 
där vi uppnått bra resultat. 

Vi har också haft bra kontakt med Motala/Vadstena Tid-
ning och Corren. 

Marknadssektionen har detta år bestått av Bob Råsten 
– Benniet Henricson – Jonas Ljungblad – Erik Felten –
Anders Mindeus-Rickard Löwenhoff-Jörgen Lindkvist.
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

GOLFRESTAURANGEN

 

o s k a r  a n d e r s s o n  
2 0 1 9
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Klubbmästare 2018
KM
Herr:   Jan Wiik    
Dam:  Ebba Klippinger     

Guldputtern:  Jimmy Johansson

KM Åldersklasser
H-30    Jonas Ljungblad     
H-40    Joakim Hallberg    
H-50    Jan Wiik     
H-60    Ove Törnqvist     
H-70    Urban Sandberg   
D-50    Annika Thunberg
     

KM Hcp Jan Gustavsson

HIO
Hugo Freyschuss Hål 9
Stefan Brodd Hål 9
Peter Asplund Hål 11
Mats Centervad Hål 7

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.

Tävlingssektionen Vadstena Golfklubb, har under 2018 
haft sju möten med start i februari och avslutning i sep-
tember. Vi har planerat, fördelat och organiserat arbetet 
med tävlingar under Golf-veckan v. 30 och Klubbmäs-
terskap. Varit med att “sätta upp” banan i samband med 
JMI och Teen Tour. 

Sektionen har varit involverad vid JMI, Golfens dag, 
Teen Tour, Vadstena golfvecka (EWAB, Sparbanken, 
Hallin och Kling, AUDI QUATRO CUP, Prons Prize), 
Klubbmästerskap, Edlund Byggservice, GULDPUT-
TERN och Hösttourens B- och A- klasser.

I sektionen har vi påbörjat arbetet att till styrelsen re-
kommendera förändringar i upplägg av tävlingar som 
arrangeras av klubben. Detta för att bättre hålla ihop 
tävling med sponsor, genomförande och prisutdelning, 
för att skapa ökat intresse bland sponsorer, deltagare och 
åskådare! 

I oktober representerat vid Östergötlands golfförbunds 
fördelningsmöte av tävlingar inför säsongen 2019.
Under november har representant deltagit i utbildning 
angående “Golfens nya regler”. 

Sektionen har bestått av:
Mats Centervad 
Kristin Sandberg
Magnus Blackstenius
Irene Anderini
Turid Thor
Bo Olsson 

Se upp för tjuven!
Kvarlämna ej värdesaker.
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Nytt år nya golfregler 

 

Varmt välkomna på regelutbildning! 
2019 gäller nya golfregler som ska förenkla och snabba på golfspelet. 

Regelutbildning onsdag 3 april 18.00–20.00 i klubbhuset. 

Fredrik Wästlund från Östergötlands Golfförbund tillsammans med Joakim 
Hallberg kommer att gå igenom och förklara de nya reglerna. 

Anmälan senast 29 mars till kansli@vadstenagk.nu alt. 0143-124 40 

 

Välkomna! 
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FRÅN BAN/FASTIGHETSDRIFTEN
Banan: 
Våren 2018 städade vi banan 14-15 april, det var 4 
veckor senare än året innan. Vi var 100 st. personer på 
lördagen samt 40 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 ny-
städad bana med ordinarie greener och tee den 15 april, 
tyvärr en månad senare än året innan.

Nytt för året var ett större tee på hål 7. Samt att första 
bunkern på hål 2 har lagts igen. 
Under hösten påbörjades bygget av ett nytt tee på hål 
5, det kommer vara färdigt under sommaren 2019. Vi 
köpte en ny Fw-klippare, och kan numera klippa större 
greenområden på Fw-höjd. Banarbetet har som vanligt 
präglats av att förfina banan med så små medel som möj-
ligt. Gallring och beskäring av träd har utförts runt hela 
banan. Nytt för i år är att vi sparar högstubbar för insek-
ter och fåglar. Vi lägger även upp depåer med grenar och 
stammar på vissa ställen för att gynna den biologiska 
mångfallden detta är ett led i vårt miljöarbete.
Återinvestering i bevattningsanläggningen har utförts 
enligt planen med en ny pump. Våra tre pumpar är nu 
utbytta under den senaste treårsperioden, de gamla var 
från år 1990. 
Alla fairways och greener har hjälpsådds 1-2 gånger, tee 
hjälpsås regelbundet under hela året.
Hela banan har djupluftats under hösten.

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 bytt skärmtaket vid 
Rangen. Dei har även utfört diverse underhåll och re-
parationsarbeten på våra byggnader. Ett stort TACK till 
alla ni som har hjälpt till, och för ert fantastiska enga-
gemang.

Investeringar gjorda under 2018 

Banan:
 - En ny fairway klippare
 - En pelarlyft i verkstaden
 - En ny pump till bevattningen
 - Ett nytt tee hål 5

 Fastigheten: 
 - Ombyggnad av skärmtaket vid rangen.
 - Byte av golvmattan på övervåningen i 
  klubbhuset.

Mats Bergmar 
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MILJÖSEKTIONEN
Information från Hållbarhets- och 
Miljöprojektet

Arbetet med att bli certifierad går framåt och vi räknar 
med att bli granskade inom senast ett par månader. Det 
kommer finnas en plan på vad som skall åtgärdas inom 
de kommande 3 åren.
En av de åtgärder vi behöver göra är att inventera flora/
växter och fauna/djurlivet, små som stora djur. Det 
behöver vi hjälp med. Egentligen räcker det med att du 
kan fotografera med din mobiltelefon. Sedan finns det 
bra hjälpmedel.

Finns det någon eller några som kan tänka sig hjälpa 
till med någon eller några av dessa delar så hör av er till 
antingen Mats Bergmar eller mig. Varje steg i en sådan 
inventering är värdefull.
Finns den någon kvinna som skulle kunna tänka sig 
arbete med Hållbarhet- och miljöverksamhet så hör av 
dig.

Claes Alströmer
Projektledare hållbarhets- och miljöprojektet.

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 5 100kr, 
men det är fortfarande arbetsgivaren som bestämmer 

beloppet för sin arbetsplats.

Upptäck vår webshop. 
Snabbt och enkelt!

VI HAR EN FANTASTISKT FIN GOLFKLUBB, 
MEN VI KAN ALLTID BLI ÄNNU BÄTTRE!

För att kunna bli det är vi beroende av er med-
lemmar. Har ni synpunkter och idéer lämna 
dem till gärna till kansliet eller i greenfee- 
lådan och ni kan använda den förtryckta 
idélappen som står på kassadisken. Om ni 
lämnar in idéer/ synpunkter med namn och 

mail/telefonnummer kommer ni alltid att få 
svar. Hur lång tid det tar innan ni får svar be-
ror på om beslut måste tas i styrelsen eller ej. 

Ta chansen var med och utveckla Vadstena 
Golfklubb!
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Varmt välkomna till

Vadstena Golfklubb
en jämställd golfklubb öppen för alla

Öppenhet
Vi hälsar på och ser varandra

Respekt
Vi lyssnar på och repekterar  

varandra med ödmjukhet

Ärlighet
Vi uppträder alltid ärligt mot varandra

Glädje
Det ska vara roligt att spela golf  

på Vadstena Golfklubb

Stolthet
Vi ska vara ambassadörer för vår klubb
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Datum Dag Tävling Spelform Sponsor Övrigt Ansvarig
14-apr Söndag Kick off Klubben Partävling 9- hål Klubben  tävlingssektionen  

04-maj Lördag JMI Singel Magnus Jakobsson fond  BUS-Sektionen  
25-maj Lördag Golfens dag Run-golf ?     
        
09-juni Söndag Teen Tour Junior Singel SGF  Tävlingsektionen  
        
22-juli Måndag EWAB´s BB-GS-FS EWAB Enginering AB Golfveckan Tävlingssektionen  
23-juli Tisdag Sparbanken Scramble 2-m.lag Vadstena Sparbank Golfveckan Tävlingssektionen  
24-juli Onsdag Hallin & Kling Slaget Bästboll 2-m. lag Hallin & Kling Golfveckan Tävlingssektionen  
25-juli Torsdag Vadstena Klosterhotell Bästboll 2-m. lag Vadstena Klosterhotell Golfveckan Tävlingssektionen  
26-juli Fredag Pron´s prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävlingssektionen  
        
02-aug Fredag Vadstena GK Open Singel OAKLEY  Jocke Pro + Tävlingssektionen 
 
11-aug Söndag Damdag Singel   Damsektionen  
17-18-aug Lör-Sön KM Dam- & Herr + åldersklasser Singel  Vadstena GK  Tävlingssektionen  
        
07-sep Lördag Byggbollen Scramble 4-m.lag Edlunds Byggservice  Tävlingssektionen  
22-sep Söndag Guld-Puttern Singel, slag Vadstena GK  Tävlingssektionen  
        
16-okt Onsdag Hösttouren Singel   Herrsektionen  
17-okt Torsdag Hösttouren Singel   Herrsektionen  
20-okt Söndag Sista slaget, Klubben Singel  9-hål   Tävlingssektionen  
        
Tävlingsanmälan:  golf.se logga in på min golf.        
        
Veckotävlingar löpande under säsongen:        
Lobell golfen  En gång/mån 55+       
Onsdagar  Herrgolf-tävling.       
Onsdagar  Damgolf-tävling        
Matchstegen Se hallbergsgolf.se för mer info. .      
Shopens hösttour Helger,  5/10-27/10

TÄVLINGSPROGRAM  
VADSTENA GOLFKLUBB 2019

	


