
Höstmöte 2020
sid 3 

Vårmöte 2021
sid 9

Peggen
nr 1  |  2021

Kallelse till digitalt  
höst- och vårmöte med  
Vadstena Golfklubb
måndag 15/3 kl 19.00



1. Klicka på länken som ni får i ett mail i 
 god tid innan mötet. 
Länken ser ut enligt följande:  

Microsoft Teams-möte  
 
Anslut på din dator eller mobilapp.
Klicka här för att delta i mötet. 
 
2. Ni får därefter 3 alternativ på hur ni vill ansluta 
till mötet.
Ser ut enligt följande:  

Lättast är att välja fortsätt i den här webbläsaren.

Ansluter ni via en surfplatta eller mobil behöver 
ni ladda ner appen först och sedan välja öppna 
din Teams-app.

3. Skriv in ert namn om det ej kommer upp au-
tomatisk i fältet där det på bilden står AC (Gäst). 
Kontrollera att kameran och mikrofonen är 
överstrukna. (symbolerna hittar ni under fältet 
ni skrev ert namn i). Därefter klickar ni på det blå 
fältet Anslut nu. 
Se bild nedan:

4. När du anslutet kommer du att bli insläppt på 
mötet av Vadstena GK. 

5. Nedan ser ni symbolerna för kamera och mik-
rofon. Viktigt att de är överstrukna under hela 
mötet. 

För att kommunicera med mötesordföranden 
ska ni skriva i chatten. Chatten öppnar ni genom 
att klicka på symbolen som ser ut som en prat-
bubbla. Chatten öppnas till höger på skärmen.

En mötessamordnande håller hela tiden uppsikt 
över vad som skrivs i chatten och meddelar se-
dan mötesordföranden som fördelar ordet. Den 
som fördelas ordet trycker först då på mikrofo-
nen. Viktigt att inte prata utan att ni fått ordet!

För er som ej har mikrofon på datorn skriver ni 
informationen som ska förmedlas och mötesord-
förande läser upp skriften för mötesdeltagarna.

Viktigt att vi inte för diskussion i onödan utan 
till största del skickas synpunkter och frågor in 
till styrelsen innan mötets öppnande. 
Datum och tid se separat utskick.

Så här använder du TEAMS
till Årsmötet

2



3

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs höstårsmöte 2020

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 

som jämte ordföranden skall justera  
mötesprotokollet. 

6. Sektionschefernas rapport och verksamhets- 
planering. 

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner. 

8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga  
avgifter, verksamhetsplan samt budget för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

9. Val av a Klubbens ordförande för en tid av (1) år; 
  b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen  

 för en tid av (2) år; 
  c 2 suppleanter i styrelsen med för dem  

 fastställd turordning för en tid av (1) år; 
  d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid  

 av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter  
 ej delta; 

  e (3) ledamöter i valberedningen för en tid av  
 ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 

  f ombud till GDF-möte. 
10. Övriga frågor. 
11. Avslutning.

Höstmötet 2020

6. Röstningsförfarande
Om ni har förbehåll/ röstar nej ska ni 
trycka på handen (se bild i punkt 5). Mö-
tessamordnaren ser då ert namn och kan 
på så vis räkna antal nej röster. Bifaller ni 
gör ni ingenting utan er tysta röst räknas 
som ett ja.

Så här ser det ut hos mötessamordnaren  
när ni räckt upp handen.
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Höstmötet 2020

Ekonomisk förvaltning
För närvarande är årsavgiften i Vadstena Golf-
klubb 5 600 kr för seniorer. För juniorer varierar 
det från 1000: - till 2 500: - beroende på åldern. 
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Detaljerad 
information, se faktarutan ”Förslag på medlems-
avgifter för år 2021.”
Styrelsen föreslår att årsavgiften samt övriga 
avgifter faktureras efter höstårsmötet, de ska vara 
inbetalda senast sista februari 2021. Möjlighet till 
delbetalning kommer att finnas. 
En förseningsavgift på 500 kronor tillkommer 
efter förfallodagen.
En städavgift tas ut med 500 kronor för seniorer 
och juniorer fr.o.m.18 år samt för greenfeemed-
lemmar. Avgiften återbetalas i form av tillgodo-
kort i shopen, restaurangen eller en greenfeebiljett 
till de medlemmar som har betalat in avgiften, och 
som hjälper till vid en städdag under mars/april. 
Datum för städdagar meddelas under våren via 
mail och hemsidan.
Styrelsen föreslår också ett tak på årsavgiften för 
familjer på max 12 500 kr.
Greenfeeavgifter för år 2021, föreslås enligt fakta-
rutan. ”Förslag på avgifter 2021.”
Nybörjare ska erbjudas två olika allternativ för  
fortsatt spel på vår bana efter utbildningen.
Differentierade greenfeeavgifter på helgerna  
kommer att fortsätta 2021.
Styrelsen föreslår att ha ”pröva på” medlemskap 
även 2021, då utfallet blev bra 2020.
Vi avser också att försöka få fortsatt avtal med 
samarbetsklubbarna. Bråviken, Landeryd 
Norrköping Söderköping Gk, Nyköping, Kalskoga, 
Tranås, Mjölby och Östad. 

Investeringar
Styrelsens förslag är ett nytt tee 58 (säkerhetsrisk 
för väg och tak) och tee 45 på hål 8.
Styrelsens förslag är ett vindskydd på uteserveringen.
Styrelsens förslag är en demokörd Green-klippare, 
samt ett demokört eldrivet arbetsfordon/golfbil.
För investeringar har i budgeten för år 2021 uppta-
gits följande:
Fastighet  80 000:- 
Markanläggningar 100 000:- 
Maskiner  711 000:- 
(Varav leasing, med i driftbudgeten  - 673 000:-) 
Inventarier/it 20 000:- 
Baninventarier 30 000:- 
 

Bevattning       20 000:- 
Köket       20 000:-
TOTALT  306 000:-
Styrelsen hänvisar i övrigt till bifogade budget-
förslag för år 2021.

Personal
Anna-Carin Lindquist kommer att tjänstgöra som 
kanslichef på heltid. 
Jessica Alkeskog tjänstgör som kanslist på deltid. 
Mats Bergmar kommer att tjänstgöra som klubb- 
och banchef på deltid. 
Banpersonalen kommer att utgöras av: Marcus 
Bergmar, Head Greenkeeper på heltid.  
Erik Karlsson heltid samt Andreas Johansson och 
Lotte Juberg deltid. Marcus Gutendoff är anställd 
som mekaniker på deltid. 
Det tillkommer två säsongsanställda på banan, 
samt två på kansliet på deltid.
Städning av klubbhuset mm. Kommer under  
säsongen att skötas av Merja Kangas. 
Golfshopen kommer att drivas av Joakim Hall-
bergs Golf.
Range, utbildning och träning ansvarar Joakim  
Hallberg för.
Restaurangen kommer att drivas av bröderna  
Erik & Anders Felten.
Avslutningsvis vill vi tacka vår klubbchef, kansli-
personal, banpersonal, restauratör med personal, 
golfvärdar, sektionsmedlemmar, valberedning, 
styrelsemedlemmar, revisorer samt arbetslag runt 
och på banan. 
En mycket viktig del i vår klubb utgör vår Pro –  
Joakim Hallberg med personal, Eva Palmér m.fl.  
Utan ovanstående personers varma mottagande, 
kunnande, glädje, positiva läggning, framåtsyn etc., 
skulle vi ha svårt att överleva. Stort Tack!
Vi vill även tacka Er alla medlemmar som tillsam-
mans med ovan nämnda gör Vadstena GK till en 
fantastisk ideell klubb. Framtiden ligger som jag 
tidigare sagt i våra egna händer. 
Fortsätt och var en god ambassadör för din klubb, 
låt oss gemensamt genom framtida arbetsinsats-
er i olika ideella former, förverkliga, behålla och 
förbättra möjligheterna till framtida golfspel i 
Vadstena.
Vadstena i november 2020
Styrelsen
K-G Broman, Eva Andrén-Forsmark, Gudrun Stigsson, 
Rickard Edlund, Bo H Olsson, Tina Tybring,  
Oscar Blackstenius. 

Verksamhetsplan 2021
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Höstmötet 2020

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 familje- 
rabatt. Erhåller klubbens företagsrabatter. 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 spelrätts-
bevis.
Medlem som under året inte har möjlighet att 
spela.

Greenfeemedlem* 1600:- Reducerad 
greenfee på ordinarie avgift.
För dig som inte spelar så många rundor/år.

Distansmedlem 1600:-  Reducerad  
greenfee på ordinarie avgift.
För boende utanför Östergötland.

Studentmedlem 900:-  Reducerad  
greenfee på ordinarie avgift.
Student 19-28 år

Sommarlovsmedlem 2100:- 2 månader 
7/6 – 20/8.  Övrig tid full greenfeeavgift.
Student 19-28 år (bara studerande med intyg)

Nybörjare år 1    1800:-
Nybörjare år 1 och 2   5600:-

+500 städavg (betalas år 1)

Prova på medlemskap 3000:- 
För dig som inte spelat på 5 år eller kommer från 
annan klubb

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:- juniorer från annan klubb 1 000:-

Familjerabatt  2 sen. + jun. på samma adress  
får spela för 12 500:- exkl. skåp o städavgift.

* Städavgift Tillkommer 500:-. Betalas tillbaka 
med presentkort under vårens städdagar.

Övrigt Hedersmedlemmar, personal och med-
lemmar som efterskänkt sin revers, innehar 
spelrätt, men behöver inget spelrättsbevis, är 
förmåns medlemmar.

Spelrättsbevis Nominellt värde, 4500:- 
kan variera över tiden, beror på efterfrågan.
Kansliet hjälper gärna till med kontaktuppgifter  
till säljare av spelrättsbevis.

Förslag årsavgifter på  

Vadstena Golfklubb 2021
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Greenfeeavgift Vardagar Helg

Senior Lunch + spel  18 hål 500:-  600:-
Senior  18 hål 450:-  450:-/550:-
 12 hål 300:-  350:-
 9 hål 225:-  250:-
Junior Lunch + spel  18 hål 300:-  350:-
Junior  18 hål 250:-  250:-/300:-
 12 hål 150:-  200:-
 9 hål 125:-  150:-
Greenfee/distans/  18 hål -150:-  18 hål  -100:-
student-medlem  9/12 hål -50:-  9/12 hål    -50:-
10 st greenfeebiljetter:  Helg. 4 500:-
 Vard. 4 000:-

Golfbilar:  Golfbil  200:-
 Utan läkarintyg  400:-
 Helt år  5 000:-
Bilgarage:   2 500:-
Parkering el. golfare:  150:-/dygn
Parkering el. ej golfare:  300:-/dygn
Skåp:  40x60  300:-
 60x60  400:-
 80x60  600:-
Ord. tävlingsavgift 150:-
Ord. tävlingsavgift+greenfee  600:- (150:- + 450:-)

Förslag på avgifter på  

Vadstena Golfklubb 2021

Höstmötet 2020
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BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2021

Intäkter, utfall  2016  2017  2018   2019  2020 Budget 2021
Medlemsavgifter  2 911  2 945  3 200  3 161  3 250 3 300 
Greenfee  1 564  1 510  1 600  1 769  1 700 1 800 
Sponsorer  542  658  650  655  670 650 
Tävlingsintäkter  182  153  180  202  190 190 
Div. Bidrag  630  693  697  937  695 558 
Hyresintäkter  42  42  42  44  52 52 
Övriga Intäkter  473  284  266  406  386 406
S:a Intäkter  6 344  6 285  6 635  7 174  6 943 6956

Kostnader, utfall  2016  2017  2018  2019  2020 2021
Drift bana  -1 281  -1 329  -1 360  -1 531  -1 365 -1 380 
personal  -3 206  -3 271  -3 450  -3 648  -3 717 -3 696 
Avg. SGF/ÖGF  -183  -189  -195  -189  -195 -192 
Sektioner  -223  -154 - 188  -156  -130 -126 
Administration  -555  -459  -497  -656 -589 -545 
Fastighet  -267  -274  -285  -313  -290 -310 
Arrende  -207  -207  -207  -214  -207 -214 
Finans.kostnader  -116  -112  -115  -121  -120 -143 
Avskrivningar  -350  -375  -288  -333  -330 -350
S:a Kostnader  -6 388  -6 370  -6 585  -7 161  -6 943 -6 956
Utfall / Budget  -44  -85  454  13  0 0

Höstmötet 2020
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Valberedningens förslag  
på Styrelse

Höstmötet 2020

Valberednings förslag till 
Styrelse i Vadstena Golfklubb 
höstårsmöte 23/11 2020
Ordförande: 
Klas-Göran Broman,  val 1 år - omval
Ledamöter: 
Gudrun Stigson,  (2020 - 2021)
Eva Andrén-Forsmark,  (2020 - 2021) 
Tina Tybring-Andersson, (2021-2022) 2 år -nyval
Per Gustafsson,  (2021-2022)  2 år -nyval
Suppleant: 
Gunnar Andersson,  val 1 år - nyval
Magnus Blackstenius,  val 1 år - nyval
Revisorer: 
Bo-Göran Glingsten,  1 år - omval
Stefan Gunnarsson,  1 år - nyval 
Martin Nyström,  1 år -omval

Valberedning 2021:  Väljs av årsmötet
Ombud till GDF-möte.  
Förslag:  klubbens ordf.
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs vårmöte 2021

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 dis-
position 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. 

Vårmötet 2021
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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 Bo Olsson 
Suppleanter: Oscar Blackstenius och  
 Tina Tybring-Andersson
Vadstena Golfklubb består av flera delar: Bana, 
Restaurang, Pro/Shop och Kansli. Klubbchef / 
Banpersonal, Kanslipersonal och ideella medlem-
sinsatser.
Basen är vår idrottsliga verksamhet, golfspelet!
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret 
haft 7 protokollförda sammanträden. Dessutom 
möte med de olika sektionerna samt vårmöte, 
tyvärr blev höstårsmötet inställt och framflyttat  
till 2021.
Sektioner: Ordförande:
Banan: Lars-Gunnar Svensson 
Dam: Tina Tybring-Andersson 
Fastighet: Lars Lundborg 
Herr: Vakant 
Tävling: Joakim Hallberg / Bo Olsson 
Barn & Ungdom Mats Lundin 
Medlem: Vakant 
Marknad/sponsor: K-G Broman
Personal:
Klubb/banchef: Mats Bergmar (deltid). 
Banpersonal: Marcus Bergmar, Kennet Magnusson 
och Erik Karlsson (heltid).  
Andreas Johansson, Markus Gutendoff och Lotte 
Juberg,  (deltid).  
Kanslipersonal: Ann Carin Lindquist (heltid) och 
Jessica Alkeskog (deltid) 
Agneta Granath, Alicia Adolfsson och Axel Feldt 
har vikarierat under helger och olika perioder av 
sommaren på kansliet resp. banan.
Entreprenörer:
Tränare: Joakim Hallberg 
Shop/Range:  Joakim Hallbergs Golf  
Restaurangen  Anders och Erik Felten 
Medlemsantal:  
Vid årets slut var vi 899 aktiva medlemmar,  
en ökning med 40 personer från föregående år. 
 Av medlemsantalet utgör 800 personer fullvärdiga 
medlemmar alla kategorier. I övrigt utgöres med-
lemsantalet av 22 distansmedlemmar, 73 greenfe-
emedlemmar, 4 studentmedlemmar samt  
169 passiva medlemmar. Vi hade 149 ungdomar 
0-21 år, en ökning med 9 st.

Medlemsavgifter har utgått med följande belopp:
Förmånsmedlem:  5.600:- 
Årsmedlem:  5.600:- 
Pröva på medlem:  2.900:- 
Greenfeemedlem:  1.600:- 
Distansmedlem:  1.600:-  
Student medlem:     900:- 
Passiv medlem:     500:- 
Junior 18 t.o.m. 21 år:   2.500:- 
Junior 14 t.o.m. 17 år:  2.000:- 
Junior 10 t.o.m. 13 år:  1.500:-  
Knatte t.o.m. 9 år:  1.000:- inkl. träningsavgift 
Träningsavgift:     500:- övriga juniorer 
Städavgift      400: -
 
Greenfee: Vardagar Helg
Seniorer  18-hål 450:- 450/550:- 
 12-hål 300:- 350:- 
 9-hål 225:- 250:- 
Juniorer 18-hål 250:- 250:-/300:- 
 12-hål 125:- 150:- 
 9-hål 100:- 125:-
Reducerad greenfeeavgift har tillämpats för våra 
samarbetspartners:  
Bråviken, Karlskoga, Landeryd, Mjölby, Nyköping, 
NorrköpingSöderköping, Tranås och Östad.
Ekonomi:
Som framgår av bifogade resultat- och balansräk-
ning, visar resultatet för 2020 ett överskott av  
1 344 287 SEK mot budgeterat (0:-).
Det fina resultatet beror delvis på att vi fick in 
110 000:- mer än budget på medlemsavgifter, 
771 000:- mer på greenfeeavgifter, samtidigt som 
personalkostnaderna blev 270 000:- mindre än 
budgeterat.
Investeringar har under året skett med:
För investeringar har i budgeten för år 2020 uppta-
gits följande:            
 Budget  Utfall                
Fastighet  0:- 0:- 
Markanläggningar 325 000:-       376 000:- 
Maskiner 693 000:-  692 000:-  
(Varav leasing,   -607 000:-       -606 000:-  
med i driftbudgeten) 
Inventarier/IT  20 000:-  0:- 
Baninventarier 30 000:- 29 000:-  
Bevattning   20 000:- 45 000:- 
Köket  20 000:-                  19 000:-
TOTALT 501 000:-  555 000:-

Forts ➞

Verksamhetsberättelse 2020

Vårmötet 2021



forts verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen föreslår att årets överskott 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.
Vadstena i mars 2021.
Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2020
K-G Broman,          Eva Andrén-Forsmark,  
ordf.   vice. ordf.
Gudrun Stigsson, kassör                        
Rikard Edlund,  Bo Olsson, 
ledamot ledamot
Tina Tybring-Andersson,  Oscar Blackstenius, 
suppleant       suppleant
 

Tillsammans  
formar vi  

Vadstena Golfklubb – 
Din bana och klubb!

Ideellt arbete, gemenskap, lojalitet,  
kamratskap och solidariskt ansvar 
hoppas vi präglar vår klubb och 
dess framtid!

Resultaträkning
1/1-31/12, 2020 Vadstena Golfklubb
 
Intäkter 2020  2019  2018   2017   2016
Medl. avgift  3 360 3 161  3 230  2 945  2 911
Greenfee  2 471 1 769  1 719  1 510  1 564
Sponsorer  661 655  625  658  543
Tävling  153 202  187  153  182
Hyror  52 44  48  42  42
Div. bidrag  1 099 937  749  717  699
Övrigt  416 406  365  259  403
Summa intäkter  8 212 7 174  6 923  6 284  6 344   

Kostnader  2020  2019  2018  2016  2015
Banan  1 450 1 531  1 394  1 329  1281
Fastighet  380 314  238  272  261
Personal  3 448 3 648  3 329  3 271  3 206
Administration  847 887  791  768  852
Arrende  214 214  214  207  207
Avskrivningar  354 333  325  374  350
Finnans. Kost  119 121  105  112  116
Övriga kostnader  56 113  72  37  115
Summa kostnader  6 868 7 161  6 468  6 370  6 388

Årets resultat 1 344 13  455  -86  -44

Avskrivningar       

Maskiner  Individuell avskrivning
Inventarier  Individuell avskrivning
Fastighet  1,50 %
Bevattningsanläggning  5 %
Markanläggningar  1 %
Mark 0 %

Vårmötet 2021
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Balansräkning
Balansräkning per den 31 december 2020,  
Vadstena Golfklubb
 
Tillgångar 2020  2019  2018   2017   2016
Kassa  29 37  17  4  4
Check  174 -922  -889  -1 176  -838 
Intr.fordringar  16 0  0  0  0
Övr. fordringar.  266 361  220  160  138
Lager  270 270  274  197  254
Summa oms. tillg.  755 -254 -378  -815  -442  
 

Fastighet/mark  5 221 5 277  5 351  5 393  5 385
Bevattning  421 448  478  494  285
Markanlägg.  5 935 5 557  5 402  5 343  5 381
Maskiner  156 123  145  145  210
Inventarier 342 382 428 476 477
 
Summa anläggn. tillg  12 075 11 787  11 804  11 851  11 739

Summa tillgångar 12 830 11 533  11 426  11 036  11 297

Skulder och eget kapital     
Lev. skulder  34 10  36  40  28
Intrim. skulder  0  0  0  0  0
Övriga. kort. skulder  1 038 1 109  994  976  1 004
Summa kortsiktiga skulder 1 072 1 119  1 030  1 016  1 032  

Skulder kreditinstitut  4 600 4 600  4 595  4 674  4 834
Summa långsiktiga skulder  4 600 4 600  4 595  4 674  4 834 
 
Eget kapital  4 446 4 446  4 446  4 446  4 446
Bal. Resultat  1 368 1 355  900  985  1 029
Årets resultat  1 344 13  455  -85  -44 
Summa Eget kapital  7 158 5 814  5 801  5 346  5 431  

Summa skuld Eget kapital 12 830 11 533  11 426  11 036  11 297

Vårmötet 2021
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 MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2015-2025
       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2015-2026

 OBJEKT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Traktor+lastare
Minitraktor 348 000 35 000
Luftare 160 000 16 000
Vält 10 000 181 000 18 000
Teeklippare 371 000 226 000
Semiruffklippare 499 000 50 000
Ruffklippare 16 000 894 000 49 000
Greenklippare 384 000 38 000
Greenklippare 37 500 773 500
Transp.fordon 102 000 15 000 11 000 20 000 188 875
Golfbilar 138 000 11 000
Spruta 81 000 avbet. 0
Fairwayklippare 49 000 890 000 892 000 72 000 32 000
Bunkerkratta 11 000
Sanddressare
Såmaskin 10 000
Blåsmaskin 9 000
Övrigt 15 000
Summa brutto 851 000 876 500 552 000 890 000 1 148 000 1 118 000 1 000 375 18 000 107 000 32 000 60 000
Inbyte / rabatt -50 000 -37 500 -21 000 -341 000 -578 000 -432 000 -289 125
Summa netto 801 000 839 000 531 000 549 000 570 000 686 000 711 250
Leasingkost./år 455 000 498 000 474 000 502 000 455 000 435 000 500 000

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                                             

Vårmötet 2021

Vi gratulerar Urban Sandberg 
som vunnit sin klass i KM  

i hela 10 år i rad.
Grymt jobbat!

KM
Herr:  Jan Wiik 
Dam:  Ebba Klippinger

KM Åldersklasser
J-21 Ebba Klippinger 
H-30  Jonas Ljungblad      
H-40  Joakim Hallberg     
H-50  Jan Wiik 
H-60  Stefan Sandberg      
H-70  Urban Sandberg 
H-80  Owe Boman 
D-50  Åsa Conradsson

KM Hcp    Celeste Levin
Guldputtern  Ewa Ahlstedt     

HIO
Anders Johansson           Hål  17
Urban Eriksson                Hål  11
Erik Axerud                      Hål    7 

Klubbmästare 2020!
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Banan: 
Våren 2020 städade vi banan 14–15 mars. Vi 
var 115 st. personer på lördagen samt 25 st. 
hårt arbetande medlemmar under söndagen. 
Ni gjorde som vanligt ett fantastiskt arbete med 
våra fastigheter och ute på banan. Ett stort 
TACK! Till er alla. Tack vare ert arbete kunde vi 
öppna med en nystädad bana med ordinarie 
greener och tee den 27 mars.

• Nytt för året var en ny damm på hål 15. 
• Banarbetet har som vanligt präglats av 

att förfina banan med så små medel som 
möjligt. 

• Renovering och kantskärning av gångvä-
gar har utförts runt hela banan. 

• Återinvestering i bevattningsanläggningen 
har utförts enligt plan, med nya spridare, 
decodrar och magnetventiler på flera hål. 

• Vi har även grävt upp och höjt många 
greenspridare som har blivit för låga p.g.a 
30 års dressning samt uppslagen sand 
från bunkrar.

• Alla fairways och greener har hjälpsådds 
en gång, tee hjälpsås regelbundet under 
hela året men har även såtts med maskin 
under hösten.

• Hela banan har djupluftats under hösten. 

Som en del i miljö-
arbetet på klubben, 
är nu en ny damm 
färdig på hål 15. För-
delen med dammen 
är att vi renar större 
volym av vatten från 
omkringliggande 
åkermark samtidigt 
som vi slipper pum-
pa upp grundvatten 
för bevattning. Dam-
men var färdig under 
våren 2020.  

Vi sparar högstubbar för 
insekter och fåglar. Ett antal 
fågelholkar har satts upp för 
att öka mångfallden av fåg-
lar. Vi lägger även upp depå-
er med grenar och stammar 
på vissa ställen för att gynna 
den biologiska mångfallden, 
detta är ett led i vårt miljö-
engagemang. Vi har investerat i elbil samt 
elektriska handredskap (trimmer, lövblås 
mm.) som en del i miljö och arbetsmiljöarbe-
tet. Vi är numera godkända och miljöcertifie-
rade enligt GEO. 

Ett stort TACK till damm-gruppen (med Börje 
Eriksson i spetsen) för att ni håller våra dam-
mar 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. 

Investeringar gjorda på banan under 2020
• En ny Ruff-klippare.
• En eldriven arbetsbil.
• En ny damm på hål 15.
• Lösen av leasingkontrakt, på en semiruff-

klippare, en luftare samt ett arbetsfordon.

Fastigheterna
Fastighetssektionen har utförts div. under-
håll och reparationsarbeten på våra byggna-
der. Ett stort TACK till alla ni som har hjälpt 
till, och för ert fantastiska engagemang.

Investeringar gjorda på Fastigheterna 
under 2020 
•  En ny luftvärme/kyla pump till köket.

  
Mats Bergmar 

Bana / fastighet  
verksamhetberättelse 2020

Vårmötet 2021
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Tävlingssektionen har under 2020 bestått av: 
Mats Centervad, Bo H Olsson, Carin Ohlsson, 
Erik Felten, Eva Palmer Axell, Kicki Sandberg och 
Joakim Hallberg. I sektionen finns även HCP-sek-
tionen som består av Johan Carlsson och Joakim 
Hallberg.

Under året har vi haft ett antal möten med syfte 
att planera och genomföra klubbens tävlingar. 
Tävlingarna har genomförts med hjälp av många 
frivilliga, och medlemmarna i tävlingssektionen. 
Hcp-sektionen har inga planerade möten, utan 
sektionen behandlar olika önskemål om hcp 
justering samt ser över deltagarlistor och resultat 
under året.

2020 års tävlingssäsong blev minst sagt annor-
lunda. Sektionens tävlingsprogram var planerat 
med 10 tävlingar och årets tävlingssäsong skulle 
starta med en Irish Greensome, Första slaget. 
Men sedan kom Covid-19 och omkullkastade det 
mesta. Vilket gjorde att vi fick ställa in ett flertal 
tävlingar och avvakta med tävlingar tillsvidare. 
Vi hade flera möte om hur vi i sektionen skulle 
hantera denna mycket annorlunda situation och 
att vi skulle vara förbereda när det var ok att spe-
la tävlingsgolf igen. Bo H Olsson var sektionens 
Covid-19 ansvarig och säkerställde att sektionen 
skulle följa alla nya bestämmelser från SGF. När 
väl restriktionerna för tävlingar släpptes i tid för 
golfveckan kunde vi sätta igång och genomföra 
flera av tävlingarna, totalt 7 tävlingar. De tävling-
ar som genomfördes blev det ett stort intresse 
kring. Golfveckan är som vanligt en av årets 
höjdpunkter och det var i stort fullt deltagande 
på tävlingarna. Att alla tävlingar inte blev av har vi 
full förståelse för och vi vill passa på att tacka alla 
sponsorer, oavsett om tävlingen genomfördes 
eller inte, för året tävlingssäsong.

Utöver sektionens tävlingsprogram genomför-
des de löpande klubbtävlingarna; Matchstegen, 
Dam & Herr Golfen, Lobell Golfen och under 
hösten Shopen höst-tävlingar. Så även om årets 
tävlingsspel blev lite stukat på grund av Covid-19 
så spelades den en del tävlingar på Vadstena GK 
under säsongen. Klubbmästerskapet spelades i 
augusti månad och där segrade Ebba Klippinger 
i Damklassen och Jan Wiik i Herrklassen. Grattis 
till er båda och ni kan titulera Er – ”The Vadstena 
Champion Golfer of the Year”. I åldersklasserna 
segrade följande spelare: 

J-21 Ebba Klippinger 
H-30 Jonas Ljungblad 
H-40 Joakim Hallberg 
H-50 Jan Wiik 
H-60 Stefan Sandberg 
H-70 Urban Sandberg   (10 år i rad!!) 
H-80 Owe Boman 
D-50 Åsa Conradsson 
KM Hcp Celeste Levin

Tävlingssektionen vill rikta ett speciellt GRATTIS 
till Urban Sandberg som för 10 året i rad segrade 
i sin åldersklass. Fantastiskt imponerande presta-
tion!  

En nyhet under säsong 2020 var Vadstena Scram-
ble som spelades i två klasser äkta makar/partner 
och 2-generation. Tävlingen var eftersökt bland 
flera medlemmar och den blev fulltecknad direkt. 
I klassen äkta makar segrade Marie & Ulf Berg 
och i 2-generationsklassen segrade Adam & Ste-
fan Brodd. Inför säsong 2021 söker vi en sponsor 
till denna tävling.

Guldputtern som är en inbjudningstävling till alla 
som har kommit topp-5 i någon tävling under 
säsongen. Årets segrare av Guld Puttern blev  
Ewa Ahlstedt.

Sektionen ser mer än gärna att gästande spe-
lare deltar i våra öppna tävlingar. Under årets 7 
klubbtävlingar deltog totalt 885 spelare var av 
176 spelare var från andra golfklubbar. Det ger 
ett deltagande på 20% i snitt av gästande spela-
re (säsong 2019 var snittet 21%). Rikssnittet för 
alla öppna tävlingar ligger på 21%. Några av våra 
tävlingar ligger under snittet och det vill vi i sek-
tionen hjälpa till med att få upp till en nivå med 
övriga tävlingar. Tävlingssektionen ser gärna att 
vårt snitt av gästande spelare kan utvecklas och 
nå över rikssnitt. En gästande spelare som deltar 
på våra tävlingar kommer garanterat att sprida 
Vadstena GKs goda anseende. Vilket genererar 
positiv effekt för golfklubben framöver och extra 
inkomst i klubbkassan. Även restaurang och shop 
kan dra fördelar av gästande tävlingsspelare.  

Tack till alla ni som på något sätt varit delaktiga 
i 2020 års tävlingar. Tack till banpersonalen som 
ser till att golfbanan är i bästa skick inför tävling-
arna. Nu ser vi fram emot säsong 2021 och alla 
golftävlingar på Vadstena GK.

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

Tävlingssektionen 
verksamhetsberättelse 2020

Vårmötet 2021
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Barn och ungdomssektionen består av Joakim Hall-
berg & Eva PalmérAxell. Sektionen jobbar ständigt 
och har möten veckovis under hela året för att ut-
veckla varsamheten. Sektionen har en omfattande 
verksamhet som växer för varje år. 
Verksamhetsområde för BUS är träning, aktivite-
ter, läger, prova på golf, skola & golf och tävling för 
barn och ungdomar i åldern 6–21 år.  Det grundläg-
gande är att ha kul i sitt golfande, träffa kompisar, 
känna att man utvecklas som människa och göra 
framsteg som golfare. 

Knatteträning (6–9 år)
30 knattar har på måndagar lekt och tränat golf 
indelade i två 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 banlängder 
och olika typer typ av boll; innebandyboll, tennis-
boll eller golfboll. Ledare var Moa Storm Edholm 
tillsammans med våra äldre juniorspelare.

Juniorträning (10–18 år)
58 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 inriktning på banvana, spelstrategi 
och spelformer.
Vi vill att tävlingsmomentet ska vara lika naturligt 
som i andra idrotter. Vi har uppmuntrat och stöttat 
de juniorer som velat tävla både på klubben och 
på andra banor. Vid några tillfällen fanns ledare på 
plats för att stötta före, under och efter tävlingen.
Tränare har varit Eva PalmérAxell, Joakim Hallberg, 
Moa Storm Edholm och Ebba Klippinger.

Minitouren
Banspel för de som har hcp 37 och högre och en 
av våra viktigaste aktiviteter. Syftet har varit att få 
spelvana, träna regler och golfvett samt att sänka 
hcp. Genomfördes på söndags-eftermiddagar och 
aktiverade föräldrarna som gick med som faddrar. 
Det är viktigt att våra yngsta golfare får komma ut 
på 18-hålsbanan och få uppleva golfspelet och där 
igenom få en positiv upplevelse av golfspelet.
Fredagstouren
Banspel för de äldre och för de som har hcp 36 och 
lägre. Minst en ledare var med och vi tränade på 
olika spelformer, spelstrategi och tävlingsmoment.

Östgötaserien
En mycket populär aktivitet som spelas med fyr-
mannalag. Matchspel, både bästboll och singel 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 
att spela.

Läger
Vi anordnade tre läger under säsongen. 
• Hemmaläger i fyra dagar för samtliga juniorer     
   oavsett ålder och hcp, 40 deltagare.
• Vadstena tjejläger, två dagar där tjejer från andra  
   östgötaklubbar bjöds in, 22 st.
• Prova-på-läger i två dagar för ungdomar som vill 
testa på golf, 15 st. Detta läger fick vi ett ekono-
miskt bidrag från Lions Vadstena. Denna aktivitet 
resulterade i fem nya juniormedlemmar och ytter-
ligare några som nog börjar så småningom.

Poängjakten
Tjejernas poängjakt gick ut på att spela mycket 
golf. Varje 9-hålsrunda gav 1 p. De deltog i en 
nationell poängjakt samt en lokalt på klubben. Tre 
tjejer från Vadstena GK spelade så många rundor 
att de kvalificerade sig att spela i Östergötlands 
(4-manna)lag i Sverigefinalen.
Pojkarna samlade poäng genom att både träna och 
spela mycket. Olika träningsövningar samt golfrun-
dor gav upp till 10 p. Lyckad aktivitet som inspirera-
de killarna.
Som avslutning på poängjakten inbjöds alla som 
deltagit, både killar och tjejer, till en scramble med 
blandade lag.

Tjejsatsning
Vi hade fortsatt många tjejer i träning.  
Det var femte året vi genomförde denna satsning 
med syfte att locka till oss och behålla tjejjuniorer  
i golfen. Hittills har det givit önskat resultat. 
2020 gjorde vi följande: 
• extra banspel 
• höghöjdbanan i Sörsjön 
• resa till Ombergs GK och Landeryds GK 
• tjejscramble 
• mörkergolf 
• Vadstena tjejläger

Grabbhäng
Vid två tillfällen inbjöds alla pojkjuniorer att träna 
tillsammans med två golfproffs, Gabriel och Johan-
nes Axell. 17 st grabbar deltog. Förebilder är viktigt 
för utveckling.

Skola och golf 
Vi samarbetade som vanligt med skolan. Samtliga 
elever i åk 2–6 fick chansen att prova på golf under 
idrottslektioner. 

Barn- och ungdomssektionen
Verksamhetsberättelse 2020

Vårmötet 2021
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Damsektionen startade upp säsongen med 
en upptaktsträff den 21 april, en annorlunda 
träff på grund av Covid-19. Vi fick ha våran 
träff på golfrestaurangens uteservering. Det 
var en uppslutning av golfsugna damer som 
kom för att höra vad vi hade att erbjuda och 
hur vi skulle gå till väga med våra tävlingar. 
Ingen visste hur det skulle bli med vårt golf-
spel, i detta läge, men tillslut så blev det klart 
att vi fick utöva vår golf.
Shopen hade öppet för oss damer med vissa 
restrektioner. 
17 st. singeltävlingar har genomförts på ons-
dagarna och en Scramble tävling. Vi har varit 
många som har spelat våra tävlingar i år jät-
tekul. Spelformerna varierande som vanligt.
Damsektionen har genomfört den Stora 
Damdagen i augusti med 40 st. deltagare, en 
minskning mot förra året.  Huvudsponsor, 
Golf Store Vadstena Tack!
Tyvärr så blev vissa Seriespel i Östergötland 
inte av, på grund av pandemin. Serie 2 spela-
de några matcher efter sommaren. 
Order Of Merit resultat onsdagstävlingarna.
Lena Johansson 30 poäng 
Åsa Conradsson 28 poäng 
Maria Lönn     23 poäng 
Angelica Adolfsson 22 poäng  (hcp) 
Birgitta Hahn 22 poäng  
Grattis alla till bra spel 2020.
Lördagen den 26 september genomfördes 
avslutnings- tävling tillsammans med  

herrarna, vi spelade en tre-manna Scramble 
och efter spel en god middag. 
Damträning varannan vecka med Eva Palmér 
Axell, mycket populärt, vi hoppas på att Eva 
fortsätter med damträning 2021.
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 välkomna 2021!
Ett stort tack till alla som hjälpt till i damsek-
tionen, även Shopen Jocke med personal, 
Golfrestaurangen Anders och Erik Felten 
med personal. 
Kansliet som gör ett ovärderligt jobb, Jessica, 
Anna-Carin och Mats Bergmar med banper-
sonal som ser till att vi har en fin bana. Tack 
till alla företag som sponsrat oss med fina 
priser. 

Ordf. Tina Tybring Andersson 
Damsektionen

Damsektionen  
verksamhetsberättelse

Vårmötet 2021
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Året 2020 har varit mycket konstigt. Golf har 
vi spelat men kommittéarbetet har blivit li-
dande då det varit svårt att träffas och svårt 
att få hantera själva certifieringsarbetet.

En hel del har dock skett. OnCourse, verk-
tyget för certifieringen, har uppdaterats 
av Mats B för 2020 vilket har noterats och 
godkänts av Golf International. Så i detta 
avseende är vi på rätt väg.

Dammen på hål 15 är färdig och har blivit 
den damm som planerades, dvs även ett 
”reningsverk” för det åkervatten som rinner 
genom dammen.

Gösta Thorn har inventerat floran på banan. 
Materialet finns i en pärm på klubbhuset, 

som man kan titta i. Tack Gösta för ett väl 
genomfört jobb.

Nu har vi två år på oss till nästa certifierings-
kontroll av vårt hållbarhets- och miljöarbete. 
Till dess måste vi ha blivit ännu bättre och ha 
bättre kontroll på vår fauna, ett arbete som 
behöver påbörjas. Kommittén behöver hjälp 
av alla medlemmar i klubben för att slutföra 
det arbetet.

Tyvärr har vi inte fått den förstärkningen till 
kommittén som vi önskade för ett år sedan. 
Vi hoppas på bättre engagemang 2021.

Med vänlig hälsning

Claes Alströmer 
Kommitté-ordförande

Verksamhetsberättelse för  
Hållbarhets- och miljökommittén 

Vårmötet 2021

Marknadssektionen har detta år varit mycket 
ute på facebook vilket resulterat i bra reklam 
för en förstklassig bana och att Vadstena Gol-
fklubb är en attraktiv anläggning.
Benniet Henricsons tävling Munk- och Nunne 
Träffen blev tyvärr inställd pga av rådande 
pandemin. 
Marknadssektionen har 2020 gjort ett mycket 
bra resultat – dom flesta hål hade 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.
Själv har också haft Paragolf på putting-green 
varannan vecka från maj till september för 
strokeputtarna där vi uppnått bra resultat. Vi 

har också haft bra kontakt med Motala Vad-
stena Tidning och Corren. 
Marknadssektionen har detta år bestått av 
Jonas Ljungblad – Anders Mindeus-Rickard 
Löwenhoff-Jörgen Lindkvist-Benniet Henriks-
son. 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

Marknadssektionen 
verksamhetsberättelse
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Kontakta Börje Eriksson 
0705-551996
Mail: borje.ben@gmail.com

Dammgruppen

Hej medlemmar, damer och herrar i Vadstena Golfklubb
Vi behöver flera som hjälper till att hålla våra dammar fina under säsongen. 
Vi rensar tisdagar kl. 08.00 och klubben bjuder på förmiddagsfika. 
Vi skickar ut ett mail till Dammgruppen veckan innan det behövs hjälp med rensning. 
De 10 som har hjälpt till flest gånger blir bjudna på en golfresa under hösten. 
Om du har du tid och lust att hjälpa till under säsongen, kontaktar du Börje Eriksson. 

Vårmötet 2021

Bansektionens medlemmar ansvarar för att ta tillvara 
medlemmarnas och gästernas åsikter angående banan 
och övningsområdena på Vadstena GK.
 Förslag till förbättringar presenteras för banchefen och 
dennes personal samt för styrelsen. Bansektionen har 
under året genomfört ett antal möten samt banvandringar 
vi två tillfällen. Sektionens arbete har resulterat i en pri-
oriteringslista med önskade åtgärder. På listan finns bl.a. 
en önskan om att avverka det vänstra av de båda träden 
vid högra dammen på hål 15. Krympa volymen på träden 
i fairway på hål 12 samt att klippa tee i en riktning mer åt 
vänster samt plantera träd i höger ruff på hål 16. 

Vi har under säsongen fått input från medlemmar.  
Något som vi välkomnar och gärna ser mer av.

Bansektionen 
Verksamhetsberättelse 2020
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Kansliet informerar!
Öppettider på kansliet under säsong
 
Vardagar 8.30–16.30
Helgen och röda dagar 8.00–13.00
(kan variera något beroende på bokningsläget)

Vagnsboden
Ni som har skåp, vänligen kontrollera att det  
nummer som ni har på skåpet på fakturan 
stämmer överens med det ni använder i 
vagnsboden. Om inte, kontakta kansliet!
Vi har kö till de större skåpen 60cm och 80cm. 
Har ni ett som ni ej använder vänligen med-
dela kansliet. I början av mars kommer vi att 
börja beta av kölistan och ni som står i kö kommer i tur  
och ordning bli kontaktade när det finns ett skåp ledigt.
40 cm skåp finns fortfarande lediga att hyra. Ta kontakt med oss  
i kansliet, så hjälper vi er.

Intresset för golf och efterfrågan på starttider ökade  
markant 2020, vilket vi tror fortsätter även säsongen 2021.
För att så många som möjligt ska få tillgång till ej utnyttjade  
starttider ber vi om er hjälp.
• Vänligen boka av så tidigt som möjligt om ni ej har för avsikt att spela.
• Boka ej upp en 4-boll om ni inte fyller hela bollen  

bara för att ni önskar gå själva i en 2- eller 3-boll.
• Vi på kansliet kommer fortsätta att plocka ihop  

2-bollar till 4-bollar för att frigöra fler starttider.
Under coronapandemin uppmanar vi er att hålla avstånd om ni inte  
känner varandra, trots att ni spelar i samma boll.

Nu hjälps vi åt för att möta det ökade  
intresset för golfen och att göra så att 
2021 blir en fantastiskt härlig golfsäsong!
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Postadress
Vadstena Golfklubb
Kungs Starby 801
592 94 Vadstena

Besöksadress
Hovsvägen, Hagalund
GPS-koordinater.  
Latitud: 56.8155423.  
Longitud: 16.706367.

Telefon
Kansli  0143-124 40
Shop  0143-124 80
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 klubben  
eller lämnas på kansliet.

Layout
Text & Bild Motala AB
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Kansliet informerar!
Tidbokning
Klipptåg måndag – fredag fram till kl 07.50  Startförbud hål 1 
Klipptåg lördag – söndag fram till kl 06.50 maj – aug  Startförbud hål 1
Klipptåg lördag – söndag fram till kl 07.50 mar-apr & sept – okt  Startförbud hål 1

START PÅ HÅL 10
Starta här när klipptåget går
Start här är tillåtet när inga spelare finns på hål 9
Efter kl. 15.00 dagen före önskad speldag släpps bokningen för  
er medlemmar till de greenfee-tider som ej redan är bokade.

Vardagar  Medlemstider  30, 40, 50 varje timma
 Greenfeetider  00, 10, 20 varje timma
 08.00 – 08.20 och efter 15.00 bokningsbart för alla 

Helger  Medlemstider  30, 40, 50 varje timma
 Greenfeetider  00, 10, 20 varje timma
 Efter 15.00 bokningsbart för alla 

Diff. Greenfee helger   00-08.50 450:-
  09-14.20  550:-
  14.30-24  450:- 

Två bokade rundor samma dag  +200:- 

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

Tider och avgifter 2021

   

Ni är klubbens ambassadörer och tar hand om medlemmar 
och gäster. Ni gör en viktig insats för att spelet på banan  
ska fungera bättre.  
Ni fungerar som starter.
Kontakta Kansliet tel 0143-124 40
Om du inte vet vad det innebär, ring ovanstående så berättar vi mer!

Vi söker fler golfvärdar
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Vi är mäkta stolta att vi har en shop på klubben 
som för tredje året i rad blev utsedda till Sveri-
ges bästa golfshop i SGFs Players1! (medlemsen-
kät) Det betyder mycket för Vadstena Golfklubbs 
hela verksamhet.
Joakim Hallberg med personal gör ett fantas-
tiskt arbete och ni är verkligen ambassadörer för 
klubben. Kunden alltid i fokus och ett genuint 
intresse för golfen.
Er inlevelse i vår ungdomsverksamhet är enastå-
ende. Juniorerna är klubbens nästa generation 
och att de får en rolig och bra start i klubben är 
av största vikt.
Med Eva PalmérAxell i spetsen även för vår tjej-
satsning på Vadstena Gk. Hon är också, tillsam-
mans med Ebba Klippinger, tjejansvarig för hela 
Östergötlands golfdistrikt. Eva brinner verkligen 
för juniorernas utveckling och finns alltid till 
hands om någon behöver stöd eller hjälp.  
Hennes engagemang kan inte nog hyllas! 

Vadstena Golfklubb har Sveriges 
bästa golfshop!

STIPENDIUM 

Magnus Jakobssons minne
Barn- och ungdomssektionen på Vadstena Golfklubb har 
i samråd med Magnus Jakobssons anhöriga upprättat en 
minnesfond i hans namn.
Fondens syfte är att stödja ungdomsverksamhetens utveck-
ling. Du som är junior och medlem i vår klubb kan ansöka 
om bidrag via detta stipendium.
Önskar ni skänka till fonden så gör det på bg 573-8612 och 
märk med Magnus Jakobssons Minne.
Extra-stipendium 2020
För god kamratskap, träningsflitighet och gott uppförande.
Amanda Jurander 1 000 kr, Olle Spetz 1 000 kr
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Välkommen in till oss!

Få E-info från klubben!
Gå in på www.golf.se och skriv in er e-mail adress.

logga in här!

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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 VIPRABATT
För dig som är medlem

Gäller hela året för dig som är medlem i Vadstena GK. Erbjudandet är giltigt på valfritt
Dagspapaket*, och gäller för max  4 personer per kupong. 
 
Uppge "Vadstena GK medlem" vid bokning. 
 
*Gäller ej rabatterade erbjudanden, endast ordinarie paket. Läs om våra olika paket på vår
hemsida under "Dagspa". Ta med denna kupong för att erbjudandet ska vara giltigt. 

Vadstena Klosterhotel SPA

BOKA NÅGOT AV VÅRA DAGSPAPAKET 
SÅ FÅR DU & DITT SÄLLSKAP 100:- RABATT/ PERSON*

 WWW.KLOSTERHOTEL.SE   T  0143 -13 000

Boka Dagspa: spa@klosterhotel.se
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Dags att anmäla knattar och juniorer till 
årets träningsverksamhet!
 
Knattar 6-9 år tränar på måndagar.
Juniorer 10-21 år tränar tisdagar alt onsdagar plus spelaktivitet  
söndagar resp fredagar.
Mer info och anmälan på shopens hemsida. 
 
Med vänlig hälsning Eva PalmérAxell och Joakim Hallberg

VÄLKOMNA TILL RESTAURANGEN 2021!

Nytt för i år är att vi kommer att ha en 
varuautomat i entrén vid kansliet, här 
kommer det att finnas allt från fika till 
mackor och dricka, både när restaurang-
en är stängd och öppen.

Vi ser fram emot att öppna portarna så 
snart golfsäsongen drar igång!

25
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idrott och kultur  
åt folket.  
samhällsengagemang  
i över 180 år.

Nära Självständig Personlig

Corona-anpassade STÄDDAGAR
Är planerade till 20 – 21 mars.  
Vi ses kl 09.00 – 12.00. 
Ingen förtäring serveras.

INFO om städdagar kommer att finnas  
14 dagar innan, på hemsidan, anslagstavlan  
i klubbhuset och sociala medier, ni som har  
anmält e-mail kommer även att få det där.
Är ni tveksamma, ring kansliet 0143-124 40.

dekaler | storformat | trycksaker | grafisk form | bildekaler | banderoller | gatupratare | roll-up

LOKALT PRODUCERADE  
profil- och reklamprodukter 
med certifierad kvalitet! textbild.se  

Vill du och ditt företag stötta Vadstena Golfklubb med en reklamplats?  
Vi tar fram layout, väderbeständig skylt och levererar den till klubben. 
(Kontakta kansliet för mer detaljer om sponsoravtal!)

Text & Bild, Fabriksgatan 12, MOTALA    info@textbild.se   0141-480 40
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Vi fortsätter vårt arbete med att sträva efter 
att bli mer effektiva, kostnads- och miljö-
medvetna. Som ett led till detta kommer vi 
under 2021 ej att erbjuda utprintade scorekort 
till sällskapsspel utan enbart till tävling eller 
liknande. Fler och fler golfklubbar har redan 
tagit steget och nu är det vår tur… och visst 

kan det vara lite kul att själv förstå och veta 
hur spelhandicap fördelas under en runda? 
Naturligtvis hjälper vi er till en början att visa 
hur ni ska hantera spelhandicap när ni använ-
der de neutrala scorekorten. Vänd er till oss i 
kansliet eller till shopen så visar  
vi gärna. 

Klubben informerar 
Inga utprintade scorekort 2021

idrott och kultur  
åt folket.  
samhällsengagemang  
i över 180 år.

Nära Självständig Personlig
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Urban Sandberg 

Urban har spelat golf sedan 1971 och var då 25år. Det blir  
50-års jubileum för Urban säsong 2021.  
Urban har dessutom vunnit sin KM-åldersklass 10 år i rad. 
En fantastisk prestation! 

–  Vad är hemligheten bakom denna prestation? 
Har hållit på med bollsport i hela mitt liv. Känner mig lugn, 
trygg och orädd på banan.

–  Hur ska dina jämnåriga lyckas vinna över dig? 
Den dagen kommer.

–  Vilket är det favorithål på Vadstena GK och varför? 
Hål 15. Vackert hål där bra spel belönas.

Intervjuer med fyra golfare 
Vadstena GK har idag omkring 900 medlemmar från åldersspann 4 till 92 år.  
Dagligen under säsong spelar och tränar flera hundra golfare på vår golfbana.  
Här följer en kort intervju av fyra av dem, du kanske känner igen någon av personerna.  
Med vänlig hälsning Joakim Hallberg 

Ebba Klippinger 

Ebba har vuxit upp som junior på Vadstena GK och 
är idag en ambitiös golfspelare med siktet mot 
toppen. Under säsong 2020 spelade Ebba på flera 
juniortourer bland annat Teen Tour och JMI. Ebba 
ska inom kort flytta till USA och gå på college i 
staden Tyler i nordöstra Texas.

– När och hur länge ska du vara där? 
Tanken är att jag ska till Texas i början av augusti 
om inte Corona ställer till det. Jag ska läsa busi-
ness och om jag läser klart min utbildning, så blir 
det 4 år. 

– Du ska både spela golf och plugga. Kan du 
berätta lite om det? 
Jag kommer gå i skolan på förmiddagen och efter 
lunch och resten av eftermiddagen är jag på 
golfbanan med min coach och mitt lag. I USA har 
varje college som tävlar i olika sporter, dam- och 
herrlag som representerar deras skola. Så jag 
kommer träna med mitt lag som är en grupp tjejer 
från olika delar av världen och tillsammans med 
dem kommer vi åka runt på olika collegetävlingar i 

grannstaterna och tävla för vår skola. Vilket ska bli 
jättekul!

– Vad hoppas du utveckla i ditt golfspel under 
ditt första år på college? 
Jag vill verkligen bli bättre på mitt närspel. Det är 
den del i golfen jag tycker är absolut roligast att 
träna men jag känner att jag fortfarande kan vässa 
till det och spara många slag. 
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Ulla Brodd
Ulla har spelat golf under många år, började sin golfkarriär 1982 
på Vadstena GK och spelade här fram till 1988. Ulla har haft hcp 
12 som lägst. Sedan två år tillbaka är  
Ulla återigen medlem på Vadstena GK.  

– Vad tycker du är bra med Vadstena GK, vad vill du lyfta 
fram?  
Ett bra bemötande, att hälsa och vara artiga kan räcka ibland. 
Trevlig personal, kansli, pro/shop, banpersonal med flera. Närlig-
gande träningsområden, det finns det mesta.

– Du är behjälplig som tävlingsfunktionär och fadder för nya 
golfare på Vadstena GK. Vad ser du för fördelar med att stäl-
la upp på sådana uppdrag på golfklubben?  
Faddrar behövs! Första tanken var att skaffa mig fler golfvänner, sen vet jag att det kan 
vara svårt att komma igång som nybörjare. Vara starter vid tävlingar är bara kul då möter 
man så många olika golfare, de flesta är trevliga och glada, även efter rundan.

– Hur skulle du motivera andra kvinnor att besöka Vadstena GK under säsong 2021? 
Det är en jämlik klubb damer/herrar, bra och stort utbud i shopen, vet att damerna gillar 
att shoppa, god mat i restaurangen med rättigheter och förra året var det öppet så länge 
det var spelare på banan.

Peter Karlsson 

Peter har spelat golf sedan 2014 och har sedan 
dess spelat golf på Vadstena GK.

–  Vad fick dig att börja spela golf? 
Jag ville kunna vara med och sällskapsspela för att 
inte missa den trevliga social samvaron bland gam-
la och nya vänner. Började med en nybörjarkurs för 
12 år sedan men redan efter första kurstillfället så 
blev det ett brutalt uppvaknande om min bristande 
talang. Det tog mig 5 år att hantera detta innan jag 
gjorde nästa försök hos Joakim på Vadstena GK, 
vilket resulterade att jag numera är inbiten golfare 
med ett stabilt hcp runt 30.

 
 
–  Vad är din styrka respektive svaghet i spelet? 
Svaghet är utan diskussion min driver som oftast 
får stå i skåpet och vila sig i form. Det blir min ut-
maning detta år att bli kompis med den.

Styrka, ja denna fråga tar lite längre tid att fundera 
över, har jag någon styrka? Det skulle möjligtvis 
vara mina chippar som ibland är riktigt bra.

–  Du jobbar som politiker i Vadstena kommun. 
Vad betyder det att en liten kommun som 
Vadstena har en golfbana och vilket nytta har 
Vadstena GK för kommunens invånare? 
Det betyder oerhört mycket för Vadstena kommun 
att det finns en golfbana, som dessutom är en av 
de trevligaste och mest välskötta i Sverige. Golfba-
nan hjälper till att sätta Vadstena på Sverigekartan 
som ett mycket trevligt besöksmål och ger positiva 
ringar på vattnet till vårt näringsliv med t.ex över-
nattningar och handel i kommunen. 

Dessutom fyller golfklubben en stor funktion som 
samlingsplats och mötesplats bland unga och gam-
la, nya och gamla vänner vilket skapar en samhö-
righet och vi-känsla som är otroligt viktig. 
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Hej! Jag heter Karin Tjärnlund och är ny ordförande 
för damsektionen här på Vadstena GK.

Jag bor med min familj (fyra barn, man och hund) i 
Normlösa, utanför Mantorp, sen ungefär 8 år tillbaka 
och har innan dess bott bland annat utanför Jönköping 
och i Åre.

Mitt golfspelande tog fart när jag träffade min nuvaran-
de man för ungefär 10 år sedan. Jag gillar att tävla och 
att prova nya banor men det är något särskilt med en 
runda på hemmabanan med familjen. 

När det gäller uppdraget som ordförande i damsektio-
nen är mitt huvudsakliga mål att alla damer, tjejer, tanter 
och kvinnor ska känna sig välkomna på klubben. Vore 
också väldigt glad om ni som bär på idéer och tankar om 
aktiviteter, små eller stora, hör av er så kan vi tillsam-
mans försöka att göra verklighet av dom.

Vi hörs och syns!

//Karin

Damsektionen – Ny ordförande
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Jag heter Johan Carlson och är ansvarig  
för herrgolfen from 2021. 

Jag har spelat golf sedan 1988 och är ett välkänt ansikte för 
de flesta på klubben som har spelat ett par år. Mitt enga-
gemang i klubben har tidigare varit styrelseledamot/vice 
ordförande på 00-talet, ansvarig för tävlingssektionen, 
tävlingsledare samt HCP-ansvarig (vilket jag fortfarande 
är). Som spelare har jag även representerat Vadstena 
GK i olika former av seriespel. När det gäller herrgolfen 
kommer ni känna igen er även om jag som nytillträdd 
ansvarig kommer göra vissa justeringar. Hör gärna av 
er om ni har förslag på justeringar/förbättringar, anting-
en före årets start eller under säsongen. Jag lovar att alltid 
lyssna och utvärdera dem även om jag inte alltid kommer 
att hålla med och gå er tillmötes.

//Johan

Onsdagsgolfen – Herrar

ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR I VADSTENA GK

 MEDLEMSKAP 1 500:-
• 3 TIM FRITT SPEL, VÄRDE 1200:-

• 10% RABATT PÅ SPELTIDER

• 10% RABATT I SHOPEN

TECKNA DITT MEDLEMSKAP REDAN IDAG!

Gå till:
www.tenacipadel.se/medlemskap
(VÄLJ ALTERNATIV VADSTENA GK)

tenacipadel
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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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Vi har valt att fortsätta vårt samarbete med 
Lydinge Resort i Helsingborg även 2021.

Vi kan därav erbjuda dig som medlem hos oss en rabatt på 100:- 
/dygn på golfpaket på Lydinge Resort i 2021. 
Rabatten gäller dig som medlem hos oss, och vid bokning gjord 
senast 31 mars 2021. 

Använd kampanjkod: ”Vän” 
Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden. 

Kika in på Lydinge Resorts hemsida  
och skräddarsy ditt golfpaket utefter  
era önskemål:
https://lydinge.com/boka/boka-golfpaket/

Samarbete med Lydinge Resort
i Helsingborg
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Äntligen, snart peggar vi upp!

GRAND 

OPENING

Det ska bli så roligt att få börja spela golf igen, känna gräset och se bollen 
flyga iväg. Jag hoppas att du som medlem av Vadstena GK får en trevlig  
golfsäsongen med många härliga spelupplevelser. Golf handlar just upp 
upplevelser; allt ifrån att spela i en fantastisk miljö och få uppleva ut-
maningen av spelet till att utveckla sitt eget spel genom träning och få 
känna den härliga atmosfär och sociala sammanhang golfspelet ger. Det 
är inte för inte som spelet golf kallas ”The Greatest Game Ever”.

2020 var ett fruktansvärt år med en pandemi som påverkat oss och 
många människor världen över. Hoppas att allt snart är över och att vi 
aldrig mer får upplever något sådan igen. Golfen är en av få marknader 
och aktiviteter som fungerade under pandemin, och man kan säga att 
golfen har fått positiv effekt av Covid-19 och kunnat bidra till människors 
välbefinnande och hälsa. Just nu har golf aldrig varit hetare och det råder 
ett väldigt stort intresse kring golfspelet.  

Jag med min personal är laddade inför årets säsong och vi har planerat 
ett golfår som vi hoppas mycket på. En av våra viktigaste uppgifter är 
lära ut golf så fler får prova på spelet och de som är igång till ett bättre 
och roligare golfspel. Genom golfshopen vill vi bidra till en positiv golf-
upplevelse på Vadstena GK. Vi kommer under säsong arrangera flera 
aktiviteter för att göra golfklubben levande och trevlig att besöka. 

Funderar du på nya golfklubbor, satsa då på en Custom fitting hos oss. 
Dagens golfklubbor är så fantastisk bra, men det är först när de blir an-
passade till dig och ditt spel som du får ut maximalt av dem. Undvik att 
göra utprovningar inomhus och i ett slagnät, det fungerar helt enkelt inte! 
Så går du i tankar på nya klubbor låt oss hjälpa dig, det ger garanterat 
tryggt köp och en roligare spelupplevelse.  

Varmt välkomna till vår Grand Opening i shopen; 
helgen 3–4 april kl. 9–16.

OBS: Glöm inte bort att anmäla dig till årets Matchstege och alla andra 
tävlingar under säsongen. I facebook gruppen Golfkompis kan du hitta 
spelkompisar och genom den arrangerar vi roliga spelaktiviteter.  

Bästa golfhälsningar 
Joakim, Eva, Sara, Moa, Ebba och övrig personal

1.499:-
(Ord. pris 1.999:-)

FastFold Trike 2.0  
Vagn

Big Max  
Aqua Drive  
Vagnbag

FootJoy eComfort

749:-
(Ord. pris 999:-)

2.299:-
(Ord. pris 2.999:-)
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Tävlingsprogram  
Vadstena Golfklubb 2021 (prel)
Datum  Dag  Tävling  Spelform  Sponsor  Övrigt  Ansvarig

04-juni Fredag SGF Tour  H-60 Singel SGF Tävlingsektionen

5-juni Lördag SGF Tour  H-60 Singel SGF Tävlingsektionen

03-juli Lördag Vadstena Scramble Scramble 2-m.lag ? Tävlingssektionen

26-juli Måndag Tenaci padel ? Tenaci Padelcenter Golfveckan Tävlingssektionen

27-juli Tisdag Pron ś prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävlingssektionen

28-juli Onsdag Hallin & Kling Slaget Bästboll 2-m. lag Hallin & Kling Golfveckan Tävlingssektionen

29-juli Torsdag Sparbanken Scramble2-m. lag Vadstena Sparbankl Golfveckan Tävlingssektionen

30-juli Fredag Vakant  

08-aug Söndag Damdag Singel Damsektionen

14-15-aug Lör-Sön KM Dam- & Herr + 
åldersklasser

Singel Vadstena GK Tävlingssektionen

11-sep Lördag  Byggbollen Scramble 4-m.lag Edlunds Byggservice Tävlingssektionen

26-sep Söndag Guld-Puttern Singel, slag Vadstena GK Tävlingssektionen

?? ? Hösttouren B klass Singel Herrsektionen

?? ? Hösttouren A-klass Singel Herrsektionen

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 i oktober
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Datum Dag Tävling Spelform Sponsor Övrigt Ansvarig
25-apr Lördag Första slaget Irish Greensome ? 9 hål Tävlingssektionen  
        
09-maj Lördag JMI Singel Magnus Jakobsson fond  BUS-Sektionen  
30-maj Lördag Vadstena GK Open Singel OAKLEY  Jocke Pro + Tävlsek  
        
12-juni Fredag SGF Tour H-60 Singel SGF  Tävlingsektionen  
13-juni Lördag SGF Tour H-60 Singel SGF  Tävlingsektionen  
        
05-juli Söndag Flightgolf Scramble 2-m.lag Flightgolf  Tävlingssektionen  
20-juli Måndag EWAB´s BB-GS-FS EWAB Enginering AB Golfveckan Tävlingssektionen  
21-juli Tisdag Pron´s prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävlingssektionen  
22-juli Onsdag Hallin & Kling Slaget Bästboll 2-m. lag Hallin & Kling Golfveckan Tävlingssektionen  
23-juli Torsdag Vadstena Klosterhotell Bästboll 2-m. lag Vadstena Klosterhotell Golfveckan Tävlingssektionen  
25-juli Lördag Sparbanken Scramble 2-m.lag Vadstena Sparbank Golfveckan Tävlingssektionen  
        
09-aug Söndag Damdag Singel   Damsektionen  
15-16-aug  Lör-Sön KM Dam- & Herr + åldersklasser  Singel Vadstena GK  Tävlingssektionen  
        
12-sep Lördag Byggbollen Scramble 4-m.lag Edlunds Byggservice  Tävlingssektionen  
27-sep Söndag Guld-Puttern Singel, slag Vadstena GK  Tävlingssektionen  
        
07-okt Onsdag Hösttouren B klass Singel   Herrsektionen  
08-okt Torsdag Hösttouren A-klass Singel   Herrsektionen  
17-okt Lördag Sista slaget Irish Greensome ? 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,  ??

TÄVLINGSPROGRAM  
VADSTENA GOLFKLUBB 2020
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Äntligen, snart peggar vi upp!

GRAND 

OPENING

Det ska bli så roligt att få börja spela golf igen, känna gräset och se bollen 
flyga iväg. Jag hoppas att du som medlem av Vadstena GK får en trevlig  
golfsäsongen med många härliga spelupplevelser. Golf handlar just upp 
upplevelser; allt ifrån att spela i en fantastisk miljö och få uppleva ut-
maningen av spelet till att utveckla sitt eget spel genom träning och få 
känna den härliga atmosfär och sociala sammanhang golfspelet ger. Det 
är inte för inte som spelet golf kallas ”The Greatest Game Ever”.

2020 var ett fruktansvärt år med en pandemi som påverkat oss och 
många människor världen över. Hoppas att allt snart är över och att vi 
aldrig mer får upplever något sådan igen. Golfen är en av få marknader 
och aktiviteter som fungerade under pandemin, och man kan säga att 
golfen har fått positiv effekt av Covid-19 och kunnat bidra till människors 
välbefinnande och hälsa. Just nu har golf aldrig varit hetare och det råder 
ett väldigt stort intresse kring golfspelet.  

Jag med min personal är laddade inför årets säsong och vi har planerat 
ett golfår som vi hoppas mycket på. En av våra viktigaste uppgifter är 
lära ut golf så fler får prova på spelet och de som är igång till ett bättre 
och roligare golfspel. Genom golfshopen vill vi bidra till en positiv golf-
upplevelse på Vadstena GK. Vi kommer under säsong arrangera flera 
aktiviteter för att göra golfklubben levande och trevlig att besöka. 

Funderar du på nya golfklubbor, satsa då på en Custom fitting hos oss. 
Dagens golfklubbor är så fantastisk bra, men det är först när de blir an-
passade till dig och ditt spel som du får ut maximalt av dem. Undvik att 
göra utprovningar inomhus och i ett slagnät, det fungerar helt enkelt inte! 
Så går du i tankar på nya klubbor låt oss hjälpa dig, det ger garanterat 
tryggt köp och en roligare spelupplevelse.  

Varmt välkomna till vår Grand Opening i shopen; 
helgen 3–4 april kl. 9–16.

OBS: Glöm inte bort att anmäla dig till årets Matchstege och alla andra 
tävlingar under säsongen. I facebook gruppen Golfkompis kan du hitta 
spelkompisar och genom den arrangerar vi roliga spelaktiviteter.  

Bästa golfhälsningar 
Joakim, Eva, Sara, Moa, Ebba och övrig personal

1.499:-
(Ord. pris 1.999:-)

FastFold Trike 2.0  
Vagn

Big Max  
Aqua Drive  
Vagnbag

FootJoy eComfort

749:-
(Ord. pris 999:-)

2.299:-
(Ord. pris 2.999:-)
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Missa inte våren.
Vi hjälper dig med din pollenallergi.

Svenska spel, v 0-0

Heja 
på oss!

Vår förening är en del av Svenska Spels 

initiativ Gräsroten som årligen delar ut 

miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss 

nästa gång du spelar så är vi med och 

delar på pengarna. 

Gör det på svenskaspel.se/grasroten 

eller hos ditt ombud.


