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Trygga din framtid.
Tänk framåt – tänk pension!
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ORDFÖRANDE SÄGER:

Postadress
Vadstena Golfklubb
Kungs Starby 801
592 94 Vadstena

Besöksadress
Hovsvägen, Hagalund

Telefon
Kansli
0143-124 40
Shop
0143-124 80
Restaurang 0143-127 75
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

Ärade medlemmar, sponsorer och
greenfeegäster.
Hoppas att sommaren har varit bra med
mycket golfspel. Vadstena Golfklubb
har i år kunnat erbjuda en anläggning
av bästa klass. En bana med mycket
snabba greener och en finish som gör
att man bara längtar tillbaka.

Vi har fått mycket beröm av våra
greenfeegäster dels för vår fina anläggning och vår Golf Restaurang som
har försett våra medlemmar och gäster
med god husmanskost.
Ni skall veta att driva en golf restaurang är nog bland det svåraste man kan
ge sig på, men Peter Vidarsson med
personal har gjort ett gott jobb under
sitt första år.
Vidare kan vi bara tillstå att vår shop
Golfstore som drivs av vår pro. Joakim
Hallberg är omtalad i hela golf distriktet , bra service, kläder både för män,
kvinnor och juniorer. Klubbor, dels för
utprovning Custom Fitting och golflektioner för att bli en bättre golfare . Men
är det så att du står i valet att eventuellt
börja spela golf så har Joakim och Eva
– intensivkurs ” Grönt Kort ” under en
heldag på Vadstena Golfklubb, då får
du en intensiv utbildning i golfspelet
. Ni får lära er de viktigaste reglerna,
golfvett och de olika golfslagen.
Vadstena Golfklubb välkomnar alla
barn och ungdomar att prova, träna och
spela golf .
Barn och ungdomsgolf skall vara en
självklar del av idrotten i Vadstena
Kommun.
Vi vill bedriva vår idrott så att den utvecklar barn och ungdomar positivt
såväl fysiskt och psykiskt som socialt
och kulturellt.
Vi ser golfen som en utmärkt väg för
barn och ungdomar att fostras till goda
samhällsmedborgare.
Så här är indelningen : Knattegolf 6-9
år, Min första golf . 10-13 år Golfäventyret. 10-21 år, Junior golf.
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Vadstena Golfklubbs korthålsbana öppen för alla och helt gratis att spela,
här kan alla prova på att spela golf.
Klubbor får du låna på plats. Korthålsbanan har 5 hål och tar ca: 30 minuter
att spela ett varv. Här kan man utmana
arbetskamrater, kompisar eller familjen i golfspelet.
För den mera vana och träningsvilliga
golfaren finns på anläggningen en driving range där du kan träna både från
matta och grästee.
Från i år har vi också Handi-Golf varannan vecka för ” STROKE GOLF ”
Rehab på putting green .
Ja allt detta erbjuder vi på Vadstena
Golfklubb. För att detta ska fungera kräver det bra Personal, Sektioner,
Styrelse samt många ideellt arbetande
medlemmar.
Vi behöver flera som hjälper till, prata
med kansliet om vad ni kan bidra med.
Jag tycker att detta finns och ser ljust
på framtiden.
Ordförande
KG Broman

Valberednings förslag till
Styrelse i Vadstena Golfklubb
höstårsmöte 30/11 2017.
Ordförande:
Klas-Göran Broman, val 1 år.
Ledamöter:
Nyval, Gudrun Stigson, ekonomiansvarig
(2018-2020)
Omval, Eva Forsmark-Andrén, omval
(2018-2020)
(Rikard Edlund, (2017-2019) sittande)
(Erik Felten, (2017-2019) sittande)

med Vadstena Golfklubb

Suppleant:
Eva Palmér / Axell, val 1 år.
AnnCathrin Kristiansson, val 1 år.

Torsdagen den 30 november kl 1900
i Golfrestaurangen

Revisorer:
Anders Wall, 1 år. Omval
Martin Nyström, 1 år. Omval

Eventuella frågor besvaras på tel. 0143-124 40

VÄLKOMNA!

Revisorsuppleant:
Bo-Göran Glingsten, 1 år. Omval

Styrelsen för Vadstena Golfklubb

Christer Ceder
Berit Andersson
Britt-Inger Gustavsson
Förslag på Valberedning 2018
Christer Ceder (sammankallande)
K-G Dybing
Annika Gustavsson
Ombud till GDF-möte.
Förslag: klubbens ordf.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs höstårsmöte 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Sektionschefernas rapport och verksamhetsplanering.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan
samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
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.
Övriga frågor.
Avslutning
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Glöm ej att städa ur era skåp under vintern.
Ju mindre råttorna har att knapra på desto bättre.
Som ni vet är skåpen i vagnsboden väldigt eftertraktade
därför ber vi er som känner att ni inte använder era skåp att
kontakta oss snarast på kansliet så att vi kan utnyttja
platsen på bästa sätt.

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!

Ändrade förhållanden inför 2018?
Du som tänker ändra kategori/avsluta medlemskap inför
2018 eller inte behöver ditt skåp längre!!
Detta vill vi gärna veta innan den 1 december 2017.
Tack för hjälpen!
Anna-Carin & Jessica

Kansliets öppettider under lågsäsong kan variera så vill
ni besöka oss vänligen slå en signal först på 0143-124 40.
Kansliet stänger för julledighet vecka 51, 52 & 1.

God Jul & Gott Nytt År
önskar Anna-Carin & Jessica!
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VERKSAMHETSPLAN 2018
EKONOMISK FÖRVALTNING

PERSONAL

För närvarande är årsavgiften i Vadstena Golfklubb 5
300 kr för seniorer, för juniorer varierar det från 900:
- till 2 400: - beroende på åldern. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Detaljerad information, se faktarutan
”Förslag på årsavgifter för år 2018.”

Anna-Carin Lindquist kommer att tjänstgöra som kanslichef.
Jessica Alkeskog tjänstgör som kanslist.
Mats Bergmar kommer att tjänstgöra som klubb- och
banchef.
Banpersonalen kommer att utgöras av: Kennet Magnusson, Marcus Bergmar, på heltid. Andreas Johansson
halvtid och Lotte Juberg deltid.
Marcus Gutendoff är anställd som mekaniker på halvtid.
Ytterliggare någon/några kommer att anställas eftersom
Rolf Sjögren har slutat.

Styrelsen föreslår att årsavgiften samt övriga avgifter
faktureras efter höstårsmötet, de ska vara inbetalda i sin
helhet senast sista februari 2018.
En förseningsavgift på 200 kronor tillkommer efter förfallodagen.
En städavgift tas ut med 400 kronor för seniorer och
juniorer fr.o.m.18 år samt för greenfeemedlemmar. Avgiften återbetalas i form av tillgodokort 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.

Städning av klubbhuset mm. kommer under säsongen att
skötas av Merja Kangas.

Styrelsen föreslår också ett tak på årsavgiften för familjer på max 12 000 kr.
Greenfeeavgifter för år 2018, föreslås enligt faktarutan.
”Förslag på avgifter 2018.”

Restaurangen kommer att drivas av Peter Vidarsson.

Nybörjare ska erbjudas två olika allternativ för fortsatt
spel på vår bana.
Differentierade greenfeeavgifter på helger kommer att
fortgå under 2018.
Vi avser också att försöka få fortsatt avtal med samarbetsklubbarna. Norrköping, Bråviken, Finspång, Söderköping, Nyköping, Kalskoga och Östad, samt om
möjligt utöka detta samarbete med flera klubbar.

INVESTERINGAR
För investeringar har i budgeten för år 2018 upptagits
följande:
Fastighet
Markanläggningar
Maskiner
(Varav leasing, med i driftbudgeten
Inventarier/it
Baninventarier
Bevattning
Köket
TOTALT

70 000:100 000:563 000:-563 000:-)
20 000:30 000:50 000:30 000:300 000:-

Golfshopen kommer att drivas av Joakim Hallbergs
Golf.
Range, utbildning och träning ansvarar Joakim Hallberg
för.

Avslutningsvis vill vi tacka vår klubbchef, kanslipersonal, 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 familj och arbetande personal i Hallbergs
Golf, - 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 tillsammans
med ovan nämnda gör Vadstena GK till en fantastiska
ideella 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 arbetsinsatser i olika ideella
former, förverkliga, behålla och förbättra möjligheterna
till framtida golfspel i Vadstena.
Vadstena i november 2017
Styrelsen
K-G Broman, Eva Axell/Palmér, Erik Felten,
Henrik Leek, Rickard Edlund, Eva Andrén-Forsmark,
AnnCathrin Kristiansson

Styrelsen hänvisar i övrigt till bifogade budgetförslag
för år 2018.
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Förslag på årsavgifter på Vadstena Golfklubb år 2018
Förmånsmedlem* 5300:-

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

Årsmedlem* 5300:-

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

Passiv 500:- Innehavare av spelrättsbevis.

Medlem som under året inte har möjlighet att spela.

Greenfeemedlem* 1500:- Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För dig som inte spelar så många rundor/år.

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

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

Sommarlovsmedlem 2000:- 2 månader 18/6 – 19/8. Övrig tid full greenfeeavgift.
Student 19-28 år

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

Junior 14 till 17 år

1900:-

Junior 10 till 13 år

1400:-

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

Knatte upp till 9 år

Spela så mycket du vill.

900:- inkl. träningsavgift

Träningsavgift för klubbens juniorer (10-21 år) 500:-, övriga juniorer 1 000:Passiv 500:- Innehavare av spelrättsbevis.

Medlem som under året inte har möjlighet att spela.

Nybörjare efter utbildningen.År 1.
1 500:Nybörjare efter utbildningen.År 1 & 2. 5 700:- (betalas år 1).
Familjerabatt 2 sen. + jun. på samma adress får spela för 12 000:- exkl. skåp o städavgift.
Städavgift* Tillkommer 400:-. Betalas tillbaka med presentkort under vårens städdagar.
Övrigt Hedersmedlemmar, personal och medlemmar som efterskänkt sin revers, innehar spelrätt, men behöver inget

spelrättsbevis, är förmånsmedlemmar.

Spelrättsbevis Nominellt värde, 4500:- kan variera över tiden, beror på efterfrågan.
Kansliet hjälper gärna till med kontaktuppgifter till säljare av spelrättsbevis.
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Förslag på avgifter på Vadstena Golfklubb år 2018
Greenfeeavgift

Vardagar

Helg

Senior			
			
			

18 hål 380:12 hål 250:9 hål 200:-

380:-/450:300:200:-

Junior			
		

18 hål 190:12 hål 125:9 hål 100:-

190:-/225:150:100:-

18 hål -100:9/12 hål -50:-

18 hål -100:9/12 hål -50:-

Greenfee/distans/		
student-medlem		
		
10 st greenfeebiljetter:
			

Helg. 4 000:Vard. 3 000:-

OBS! Golfhäftet gäller vardagar, samt lördag, söndag och helgdagar efter kl. 12.00
Golfbilar: Golfbil		200:- (var femte gång gratis)
Utan läkarintyg 400:Helt år
4000:Bilgarage:		

2 000:-

Skåp:

250:350:500:-

40x60
60x60
80x60

Ord. tävlingsavgift		
Ord. tävlingsavgift+greenfee

150:500:- ( 150:- + 350:- )

Julbuffé
Under helgerna 18 nov- 17 dec mellan kl 12-16 kommer vi att servera julbuffé.

149:För bordsbokning ring 076-834 80 74.
Vi passar på att tacka alla kunder för i år och hälsar er välkomna åter.

Familjen Vidarsson
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VERKSAMHETSPLAN 2018
•

Styrelsens inriktning.
Ansvarig : Ordförande KG Broman.

•

Verksamhetsplanen bygger på beslutad budget för År
2018 och avser styrelsens prioriteringar under 2018.
Styrelsen skall under 2018 :
•
•
•
•
•
•
•

•

Vara väl förtrogen med och arbeta enligt klubbens
Värdegrund-Vision- Verksamhetsid’e-Mål.
Utforma verksamhetsplan och budget till
nästkommande år före den 20/9
Skriva verksamhetsberättelse om föregående år
före den 31 /1
Leda klubbens verksamhet i ett år enligt höstens
årsmötesbeslut
Utse ordförande i respektive sektion på 2 års tid
Anordna informationsträffar för sektionerna
Arbeta för en balanserad ekonomi.

•

Satsa på skötsel och utformning av golfbanan. En
anpassning av banan är ett av styrelsens högst
prioriterade mål. Se vidare Bankommitten.
Arbeta tillsammans med klubbens pro för ökat
medlemsantal och introduktion av nya golfare i
Vadstena Golfklubb , samt paketlösning för
nybörjare med information om medlemsalternativ.
Arbeta för att öka antalet greenfee-gäster och
företagsgolf tillsammans med Golfrestaurang/
Peter Vidarsson och Golfstore Vadstena /Joakim
Hallberg.
Att tillsammans med klubbchef vidareutveckla
resursgrupperna som kan utföra vissa arbeten
på/vid banan.

En del av alatryck

GÅVA PÅ KÖPET!
- VID KÖP AV 2
GOLFHÄFTET 2018

Köp 2 Golfhäftet 2018 - gåva på köpet
Tisdag den 24 oktober drar vi igång vår julkampanj. Golfhäftet 2018.
Kampanjen är mycket uppskattad och passar perfekt som julklapp. Vi har ett begränsat antal, så
passa på att handla era julklappar redan nu! Vill ni reservera, så ring oss på 0143-12440 , maila
till kansli@vadstenagk.nu eller kom ut till oss!
Välkomna!
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BARN- OCH UNGDOMSSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN 2018
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Målet för barn- och ungdomssektionen kommer 2018
vara att fokusera på att kunna ta hand om ALLA kategorier spelare inom grupperna. Målsättningen är också att
utveckla individen som människa.

Verksamheten är uppdelad i:
Knatte
Junior, bredd
Junior, tävling

Nyckelord för verksamheten är:
Trivsel
Kamratskap
Glädje
Hänsyn
Utveckling
Engagemang

INRIKTNING

BUS - verksamheten i Vadstena GK är uppbyggd så att
man stegvis kan utbildas från knatte till tävlingsspelare
för den som har den ambitionen. Verksamheten ska arbeta för att utveckla möjligheterna för klubbens ungdomar
att i organiserad form delta i tävlingsgolf.
Verksamheten ska dessutom tillvarata ungdomars intresse att utöva golfspel i grupp för dem som inte har
ambitionen att representera klubben i tävlingar men som
ändå aktivt vill träna och utveckla sin golf. Golfen är en
idrott för alla och det ska finnas verksamhet som passar alla ungdomar. För att klara verksamheten krävs fler
engagerade ledare. Denna rekrytering sker bland föräldrar och interna förmågor. För dem som vill gå vidare i
sitt ledarskap finns SGF:s utbildningsprogram att tillgå.
Ledarrekrytering sker i samråd mellan klubbens utbildningsansvarige (Pro) och BUS.

JUNIOR TÄVLING

Här ser man till helheten i golfträningen. Med helhet
menar vi teknik, fysik, taktik, mentalt och socialt. Träningen blir mera individanpassad utifrån spelarens egna
planering.

LÄGER

Två läger är planerade. Ett hemmaläger och ett läger på
annan klubb med övernattning.

MINITOUR

Banspel med faddrar för juniorer med hcp 37-54, en
gång i veckan. Syftet är att nå officiellt hcp.

SOMMARTOUR

9-hålstävling för juniorer med officiellt hcp, en gång i
veckan under sommarlovet. Syftet är att lära sig att tävla.

VINTERTRÄNING

Vi genomför vinterträning i någon av Östergötlands golfhallar under perioden januari – mars. Samtliga juniorer
bjuds in.

SKOLA OCH GOLF

Elever från årskurs 4 upp till 6 får prova på golf inomhus
under idrottslektionerna i skolan. Under maj/juni månad
bjuds de sedan ut till golfbanan för att prova på golf under ”riktiga” förhållanden.

TJEJSATSNING

I enlighet med SGF planerar vi för en fortsatt tjejsatsning. Dels internt dels i samarbete med andra klubbar.

FAMILJEGOLF

Minst en familjeaktivitet ska genomföras. Då bjuds hela
familjer in för prova-på, lagtävling och social samvaro.

KNATTEVERKSAMHETEN

Vi ska utveckla träningsmetodiken för denna grupp med
hänsyn till barnens ålder. Att ha skoj är det allra viktigaste! Våra juniorer leder denna verksamhet efter planering
tillsammans med pron.

JUNIOR BREDD

Verksamheten i Junior bredd är delvis åldersanpassad.
Träningen är inriktad på grundläggande teknik. Vi anordnar läger och juniorerna har möjlighet att börja tävla
hemma och på andra banor.
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Välkomna till Sveriges
mest spännande hotell!
Bli gäster i historien - En
unik vistelse i medeltida
miljö
Vadstena Klosterhotel erbjuder
paket för alla sinnen, delikat mat
och en miljö som slår det mesta.
- Golfpaket - Konferens - Logi
- Weekendpaket - Restaurang
- Café - Bröllop & Fest
och mycket mer.....
Läs mer www.klosterhotel.se
Bokning 0143-315 30
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HERRSEKTIONEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi ska ha 3 serielag. Oldboys, veteraner och
ett 70-årslag.
Vi ska hjälpa till med faddergolfen
Herrgolfen ska fortsätta i nuvarande form
Vi ska eftersträva ett närmare samarbete med
damsektionen
En arbetsgrupp kommer att fortsätta med
dammrensning mm
Vi ska genomföra den populära Hösttouren

DAMSEKTIONEN
Damsektionen ska intressera, engagera och aktivera så
många damer som möjligt i klubben.
Målet för damsektionen är att ha tre serielag i olika kategorier, och få så många som möjligt intresserade att
vara med i detta.
Damsektionen skall arrangera ett upptaktsmöte i början
av golfsäsongen
Arrangera och genomföra onsdags tävlingar.
Genomföra stora damdagen i augusti månad.
Att genomföra utvecklingsprogrammet vision 50/50
som är en plan för jämställdhet. Syftet är att behålla
och att öka antalet spelande golfdamer/tjejer.

BANSEKTIONEN
Bansektionen har som huvudsaklig uppgift att vara styrelsen behjälplig med att uppdatera, prioritera och påverka implementering av Masterplanen som ligger till
grund för utvecklingen av vår bana. Även vad gäller
teeprojektet så är bansektionen drivande. Bredvid finns
namnen på oss som är delaktiga i bansektionen.
Vi vill gärna ha dina synpunkter på vår bana. Kontakta
oss gärna på klubben eller skriv ner dina tankar i ett email.

Lars-Gunnar Svensson , svensson6902@gmail.com
Elisabeth Klippinger elisabeth.klippinger@hotmail.com
Jan Sandberg, ja.sa@telia.com
Tommy Andersson, tommy.andersson@vadstena.se
Mats Klippinger, Mats.klippinger@paragera.se
Henrik Åkesson, modesty691@hotmail.com
Markus Johansson, marcjoh@telia.com
Marcus Bergmar, marcus.bergmar@icloud.com
Joakim Hallberg, joakim@hallbergsgolf.se

FRÅN BANDRIFTEN
ARBETSPLAN BANAN VADSTENA
GOLFKLUBB ÅR 2018
Vi kommer att förbättra banan med lite nya klipprutiner på Fairway. Den nya FW-klipparen är utrustad med
Groomer/Broomer vilket innebär att gräset borstas och
reses upp innan det klipps av, det innebär förhoppningsvis bättre standard på våra Fairway´s.
Genom beslut av Bansektionen kommer alla 150 meters
pinnarna att tas bort från banan. Vidare kommer första
Fw-bunkern på hål 2 att tas bort. Det finns även önskemål om plantering av flera träd på vissa utvalda ställen
för att ha som riktmärken.
Vi kommer att bygga ett större Tee på hål 7 där alla fyra
tee ska vara, 58,54,50 och 44. Skyddsnät vid tee, hål 6 är
trasigt och kommer att bytas ut.
Underhåll av banan och bevattningsanläggningen kommer att ske löpande under året. Renovering av bunkrar
och dammar kommer att utföras. Gallring av träd och
buskar kommer att ske runt hela banan. Nu när träden
börjat ta fart så behövs en årlig genomgång av banans
trädbestånd för att få optimalt ljusinsläpp och luftväxling.

Investering i markanläggningar 2018
100 000: Maskininvesteringar 2018
563 000: En Fairway klippare (TORO 5610)
563 000:			
Mats Bergmar

FASTIGHETSSEKTIONENS MÅL
FÖR 2018:
- Byte av golvbeläggning på övervåningen i klubbhuset.
- Byte av ytterdörr i klubbhuset.
- Byte av plasttaket vid östra sidan av ladan.
Investeringskostnad för fastigheterna år 2018.
Ca: 70 000:- .
Mats Bergmar.
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TÄVLINGSSEKTIONEN
Därefter var det att hoppas att vädret skulle fortsätta vara
bra under de dagar tävlingen skulle genomfördes.

Ur Tävlingssektionen/Tävlingsledningens
perspektiv!
En intensiv period är avslutad i Vadstena Golfklubbs
tävlingsverksamhet; nämligen Herrarnas seriespel division 1.
20-22/7 stod klubben värd för 14 lag med 6 stycken spelare i varje lag.
Vadstena GK, Linköpings GK och Norrköping/Söderköpings GK, var representanter från Östergötland.
I samband med inspelet 19/7 hölls ”Kaptensmöte där information om de kommande dagarnas tävlingar förmedlades till deltagande lag.
Innan det hade mycket arbete gjorts för att genom kansliets, banchef och tävlingssektionen organisera planering och genomförande. Grunden för genomförandet
styrdes av ”Manual SM Klubblag 2017”, ett dokument
på 22 sidor som skulle följas.
Under veckorna innan seriespelet skulle PM till lagen
sammanställas och banan planeras med hålplacering för
de tre dagarna. Funktionärer tillfrågas och tilldelas arbetsuppgifter.
Hålplacering markerades två dagar före spel (tack K-G
Broman för hjälpen).

20/7 startar tävlingen klockan 8.00 med 18 hål Foursome
och 13.30 18 hål Individuellt.
Följande dag spelades 18 hål Foursome och 18 hål Fyrboll. 22/7 avslutades spelet med 18 hål Individuellt.
Fyra spelare för varje lag deltog i varje spelform, vilket
gav 280 startande. Starter genomfördes från hål 1 och
hål 10.
Efter långa dagars arbete fick ”Segerbeviset” överlämnas till Kårsta Golfklubb (de hade varit nära de senaste
två åren). Och vi fick även bevittna deras ”segerdopp” i
dammen vid hål 18.
Tack till alla funktionärer som helhjärtat ställde upp under speldagarna.
Kansli- och banpersonal för ett jättebra jobb.
Mats Centerad
Tävlingssektionen Vadstena GK

Vi söker personal på Vadstena Golfklubb
Vill du vara en av oss i personalen nästa säsong?

Vi söker:
Extrapersonal till kansliet som kan ställa upp helger, vid sjukdom och under semester mm.
Banpersonal
Vid intresse och för mer info kontakta:
Mats Bergmar för banpersonal 070-289 15 22
Anna Carin Lindquist för extra personal kansliet 0143-124 40 eller 0706-98 96 99
Alternativt maila till kansli@vadstenagk.nu

Klubbmästare 2017

KM
Herr: Gabriel Axell
Dam: Maja Löfstedt

HIO
Hans Linder
Andreas Eriksson
Nicklas Gustavsson
Fredrik Ragneby
Mats Berglund
Albin Håkansson
Robert Gustafsson
Fredrik Edlund
Per Gustafsson

Guldputtern: Alexander Rydkvist
KM Åldersklasser
H-21 Victor Andersson
H-40 Joakim Hallberg
H-50 Björn Löfstedt
H-60 Håkan Moström
H-70 Urban Sandberg
D-50 Annika Thunberg
D-60 Kristina Sandberg
KM Hcp Johan Carlsson
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Hål 7
Hål 17
Hål 9
Hål 5
Hål 11
Hål 5
Hål 5
Hål 5
Hål 5

Golfresa Emporda Golf Resort

Följ med på vårens golfresa och få en perfekt start på golfsäsong 2018. Resan går till Spanien och fantastiska
Emporda Golf Club. Emporda har två 18-hålsbanor med olika karaktär – Links och Forest. Emporda CC har stått som
värd för Europatouren och andra internationella tävlingar. Så det är två golfbanor av bästa klass! Med på resan är
Vadstena GKs pro Joakim Hallberg som ger dig träning i golfspelet, både individuellt och i grupp.
Emporda Golf Resort ligger i Hjärtat av Costa Brava. Vackert beläget på den katalanska landsbygden. Emporda CC
består av två 18 hålsbanor. Skogshålen spelas i vackra korridorer där fairways är kantade av pinjeträd. Den andra
slingan är mer öppen och har en utmanande linkskaraktär. Hotellet är modernt inrett med rymliga rum samtliga med
balkong med underbar utsikt över golfbanan eller bergen. Restaurangen på hotellet specialiserar sig på katalanska
rätter med kreativa inslag. Här finns även en trevlig lounge som serverar drinkar och aperitifer.
Välkommen!

GOLF
5 heldags greenfee på Emporda GC (finns 36 hål)
Fria rangebollar vid träning med Joakim

Reseinformation:

Avresa: 4 mars, 2018
Destination: Girona/Spanien
FLYG
Flight Datum Sträcka
D85559 4 mars Göteborg – Barcelona
D85558 11 mars Barcelona – Göteborg

Pris per person: 13 995 kr
Enkelrumstillägg: 2 000 kr (om du vill bo ensam)
Tid
20:10-23:05
16:20-19:30

HOTELL
Emporda Golf Resort ****
Boende i dubbelrum alt. enkelrum, 7 nätter
Mer om hotellet kan du läsa här:
www.tee2greentravel.se/spanien/204-emporda-golfresort-spa

I priset ingår:
Flyg Göteborg – Barcelona t/r
Transport av golfbag
Boende i dubbelrum alt. enkelrum, 7 nätter
Frukost & middag (dricka till maten ingår)
Transfer flygplats – hotell t/r
Golf enligt ovan
För frågor och bokning kontakta
Fredrik på 08-258885 eller
fredrik@tee2greentravel.se

14

STÄDDAGAR

Är planerade till mars/april när vädret tillåter.
Vi ses kl. 09.00-13.00, någon lämplig helg.

INFO om städdagar kommer att finnas
14 dagar innan, på hemsidan och på
anslagstavlan i klubbhuset, ni som har
anmält e-mail kommer även att få det där.
Är ni tveksamma, ring kansliet 0143-12440.

Julklappstips!
Köp 2 greenfeebiljetter
för endast 700 kronor.
Säljs på kansliet eller i Golfshopen
under öppettiderna för julhandeln.
Välkomna!
Vadstena Golfklubb
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BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2018
Intäkter, utfall		

2013

2014

2015

2016

Budget 2017

Budget 2018

								
			
Medlemsavgifter		
2 746
2 800
2 709
2 911
3 000
3 200
Greenfee		
1 425
1 500
1 324
1 564
1 600
1 600
Sponsorer		 505
600
534
542
600
650
Tävlingsintäkter		
110
125
111
182
140
180
Div. Bidrag		
288
230
560
630
695
697
Hyresintäkter		
68
68
38
42
42
42
Övriga Intäkter		
220
163
511
473
247
266
									
S:a Intäkter		
5 362
5 486
5 787
6 344
6 324
6 635
									
									
Kostnader, utfall		
2013
2014
2015
2016
2017
2018
									
Drift bana		
-1 133
-1 200 -1 314
-1 281
-1 232
-1 360
Personal		
-2 097
-2 280 -2 707
-3 206
-3 319
-3 450
Avg. SGF/ÖGF		
-179
-195
-170
-183
-175
-195
Sektioner		 -148
-210
-158
-223
-183
-188
Administration		
-459
-457
-790
-555
-492
-497
Fastighet		 -305
-308
-327
-267
-245
-285
Arrende		 -192
-192
-192
-207
-207
-207
Finans.kostnader		
-203
-220
-162
-116
-115
-115
Avskrivningar		 -338
-316
-323
-350
-340
-288
									
S:a Kostnader		
-5 054
-5 378 -6 143
-6 388
-6 308
-6585
									
Utfall / Budget		
308
646
-356
-44
16
50

MASKININVESTERINGAR VADSTENA GOLFKLUBB 2012-2023

MASKININVESTERINGAR
GOLFKLUBB
2012-2023
GOLFKLUBB
2012-2023
OBJEKTMASKININVESTERINGAR
2012VADSTENA
2013 VADSTENA
2014
2015
2016
2017
2018
Traktor+lastare
OBJEKT
Minitraktor
Traktor+lastare
Luftare
Minitraktor
VältLuftare
Teeklippare
Vält
Semiruffklippare
Teeklippare
Semiruffklippare
Ruffklippare
Ruffklippare
Greenklippare
Greenklippare
Greenklippare
Greenklippare
Transp.fordon
Transp.fordon
Golfbilar
Golfbilar
Spruta
Spruta
Fairwayklippare
Fairwayklippare
Bunkerkratta
Bunkerkratta
Sanddressare
Sanddressare
Såmaskin
Såmaskin
Blåsmaskin
Blåsmaskin
Övrigt
Övrigt
Summa
brutto
Summa
brutto
Inbyte / rabatt
Inbyte / rabatt
Summa netto
Summa netto
Leasingkost./år
Leasingkost./år

2012

2013

40 000
2014
40 000

26 000

6 000

5 000

5 000

131
131000
000

2016

348 000

2017

2018

363 000

395 000

2021

2022

498 000

18 000
37 000

50 000

38 000
11 000

11 000

20 000

738 000
738 000

474 000

20 000
avbet. 0

avbet. 0

10 000 10 000
9 000 9 000

30 000 30 000
86 000 86 38
000 3855000
000
000
000
000
000
450 000
315 000
206 000
108 000
502 000
450 000
315 000
206 000

Avskrivningstider: Green, fw o teeklippare 5 år. Ruffklippare o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år. Kostnader inkl.moms.

Mats Bergmar 2017-10-30

16

18 000
37 000

38 000

Avskrivningstider:
Green,
fw o teeklippare
år. Ruffklippare
o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år. Kostnader inkl.moms.
Röda siffror inlösen
kostnaden
då vi köper 5maskinen
från leasingbolaget.
Röda siffror inlösen kostnaden då vi köper maskinen från leasingbolaget.
Mats Bergmar 2017-10-30

2022

50 000

1515
000000
851
000000876876
500 500552 000
738 000
851
552 000
738
-50 000 -37 500
-21 000 -175 000
-50 000 -37 500
-21 000 -175
801 000 839 000
531 000
563 000
801 000 839 000
531 000
563
455 000 498 000
474 000
502 000

455 000

2021

16 000

000
9999000
8787000
000

364 000

2020

2020

16 000
181 000
371 000
181 000

499 000
371 000
49916
000000
16 000
384 000
384 000
37 500
106 000 102 000 37 500
15 000
106 000 102 000
15 000
15 000
15 000
81 000
81 000
672
000
49
000
672 000
49 000
11 000
11 000

615000
000 698
615
698 000
000 347
347000
000
-80 000 -217 000
0
-80 000 -217 000
0
535 000 481 000 347 000
535 000 481 000 347 000
364 000 363 000 395 000

2019

160 000

348 000
16010
000000
10 000

26 000

37 000
37000
000
436
436
000
6 000

2015

2019

55 000

108 000

BÄSTA HUNDÄGARE.
Som ni vet är det tillåtet att ha med hunden på golfbanan om den är i koppel.
Tyvärr är det inte alla som efterlever detta och då blir
det lätt hundbajs på banan, döda fläckar på greenerna
efter urin samt hundspår i bunkrarna. Vill vi andra ha
det så?
Eller ska vi förbjuda hundar på vår anläggning? Jag
hoppas att ni tar ert ansvar och håller era hundar kopplade i fortsättningen.
Mats Bergmar, klubbchef

SERIESPEL DAM
Den 21 juli åkte vi till Växjö GK för tre roliga dagar ihop.
Vi skulle tampas med 9 lag om två platser till divison 1. Första dagen spelades två foresome och två bästboll. Vi
var bra med efter 36 hål, endast 6 slag ifrån uppflyttning och en fjärde plats inför finaldagen. Dag två spelades två
foursome och 4 singlar. Vi låg trea inför singelmatcherna men tappade där en placering. Vi slutade på en fjärdeplats
vilket vi ska vara jättenöjda med.
Det var ett slitet men glatt gäng som sammanfattade seriespelet 2017 med glädje, lärorikt och gemenskap. Vi är
redan laddade och ser fram emot nästa års utmaning.
I laget: Moa Edholm Storm, Ebba Klippinger, Ida Beckne, Åsa Conradsson, Lena Hagman, Jenny Edholm och Maja
Löfstedt

Mats Bergmar. 2011-01-19
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ikstockholm.com

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

0705-13 01 76
0767-24 43 26
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SUCCÉ FÖR HERRARNAS SERIELAG
Denna sommaren hade vi äran att få spela vårt seriespel
på hemmaplan i Vadstena. Redan när vi fick det beskedet
om detta så blev vi alla extra laddade och förväntningarna var höga. Så himla kul att få visa klubbens medlemmar vad vi går för. Det här vad första året som jag var
coach vilket var en blandning mellan skräck och förtjusning. Jag visste att trots vi hade hemmabana så var vi
tvungna att prestera!
Alla killar skötte sig väldigt bra den första dagen men
marginalerna var emot oss. Men andra dagen bjöd Albin
Håkansson och Carl Wangle för seriespelets bästa foursame, 69 slag. Trots detta var vi på fel sida strecket om
att få stanna kvar i div 1 inför finaldagen. Alla visste vad
som gällde inför sista rundan. Vinna eller försvinna. Att
ifrån det läget kliva ut och göra det grabbarna gjorde var
någonting utöver det vanliga. Det spelet som inte riktigt

Saknas på bild: John Bergmar
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velat lossna de två tidigare dagarna lossnade äntligen,
speciellt för Adam Karlsson som kom in på 67 slag (-5!)
Efter det sista varvet lyckades vi klättra upp ifrån bottenstriden till en 6e plats och där med säkra våran plats
i div 1 även till nästa år! Bästa placeringen någonsin för
Vadstenas herrar i Div 1.
Spelarna som stod för denna prestation var Kristoffer
Larsson, Albin Håkansson, Carl-Philip Wangle, Joakim
Hallberg, Adam Karlsson och John Bergmar. Ett extra
stort tack till Jörgen Larsson som var med och peppade
grabbarna från första hålet och hela vägen in i mål. Peter
Vidarsson och vår fantastiska golfrestaurang som bjöd
oss på mat under dessa dagar. Rickard Edlund och Edlunds byggservice som tillsammans med Joakim Hallberg sponsrade oss med kläder.
Fredrik Edlund, coach

Julöppet i shopen!

JUL
T
E
P
P
Ö

9-10 och 16–17 december
kl. 10.00–15.00

Bästa Golfare!

Callaway SR2

Ännu en fantastisk golfsäsong har kommit till ända, och intensivt har det
varit. I vår golfutbildning har det slagits många bollar och torvor. Det är så
roligt att få hjälpa nya som mer erfarna golfare till ett bättre och roligare
golfspel. Golfboomen fortsätter! Många är intresserade av att börja
spela golf och flera återkommer till golfen. Att få människor att prova på
golf är det säkraste sättet att få nya till golfen och Vadstena GK.
Det blomstrar i junior & knatte-verksamheten. Att se unga människor
utöva golf, och att vi kan bidra till en meningsfull fritid för barn & ungdom
i Vadstena är fantastiskt. Under säsongen så har vi i stort sätt haft aktivitet
dagligen, ett stort tack till er alla som hjälper till! En av vår viktigaste
uppgift är att få våra unga golfare ut i spel på golfbanan. I år har det
varit lättare i och med en kortare bana, tee 44. Det är underbart att se
juniorerna spela mer golf och nå greenerna på färre slag. För man behöver
extraslagen på green! Den glädje man ser hos våra yngsta juniorer när
de träffar green på första slaget på ett par 3 hål är oförglömlig. Då skapar
vi golfintresse!
Den dagliga verksamheten i shopen rullar på. Vi får besök av golfare från
hela regionen som behöver hjälp med sin golf. Ofta får vi höra att det är
så trevligt att komma till Vadstena GK. Golfbanan håller hög kvalité, och
personal som ger trevligt bemötande och service. För mig personligen är
det lika viktigt att ha ett levande klubbhusområde, trevlig restaurang med
golfkänsla, bra övningsområden där alla golfslagen kan tränas samt en
bra golfshop där både utrustning och golfengagemang finns, som att ha
en bra golfbana. Det är just sådant som gör att det är trevligt att komma
till Vadstena GK.
Följ med på vårens golfresa! Vi åker till Morgado Golf i Portugal som
ska var ett fantastiskt golfresmål. Enligt Fredrik Kruus är resmålet bland
det bästa han kan erbjuda, mycket prisvärt! Vi spelar och tränar golf
under en hel vecka! Är du intresserad av resan så kontaktar du mig eller
Fredrik Kruus på Tee2Green Travel.
Till sist, varmt välkommen till vår traditionella Julöppning!
Med vänlig hälsning, Joakim Hallberg med personal.

199:- /dussin

(Ord. pris 499:-/dussin)

Black Owl Golf
CB 9.0” Light
Cart bag

695:-

(Ord. pris 1.495:-)

Black Owl Golf
SB 9.0”
Stand bag

695:-

(Ord. pris 995:-)

Julklappstips!

Motocaddy
S1 Lithium 15 Ah
Elvagn

Köp ett presentkort.

6.995:-

(Ord. pris 8.495:-)

Golfstore Vadstena Tel 0143-124 80 joakim@hallbergsgolf.se www.hallbergsgolf.se
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Shopens höst-tävlingar
Under hösten spelas shopens årliga hösttävlingar. En av
årets höjdpunkter! Det är alltid lika roligt att ta del av
resultaten och följa utvecklingen i Order of Merit. I år
blev det extra spännande då vinnarresultatet delades och
fick då avgöras på bästa enskilda 9-hålsresultat. Lucas
Kling segrade då tillslut över Kristian Nylander. Stort
Grattis till dig Lucas!
I år deltog 91 spelare i hösttävlingarna. Trevligt att det
uppskattas av så många! Alla tävlingsresultat finns att
ta del av på shopens hemsida och era vinster finns på
respektive golf-id i shopen. Som deltagare är du med i
en Order of Merit, där du får tillgodoräkna dina 5 bästa
9 hålsresultat av de 8 tävlingarna som spelas.
Order of Merit - Topp 10
1: Lucas Kling 108p
2: Kristian Nylander 108p
3: Anders Lindholm 95p
4: Patrik Fagerlöf 91p
5: Johan Carlsson 87p
6: Tony Kling 85p
7: KG Broman 83p
8: Jan Wiik 81p
9: Ebba Klippinger 76p
10: Mats Lundin 75p

Matchstegen 2017

Matchstege var i år lika populär och välspelad som tidigare år. Totalt var det 64 spelare som deltog och det
spelades 94 matcher under säsongen. Årets segrare blev
Ingela Svensson, som besegrade Per Gustavsson i finalen med 2/0. Stort grattis till dig Ingela! På B-sidan segrade Rickard Edlund i finalen över Marcus Johansson
med 2/1. Grattis till Er alla som kom på prisplats!
Priserna utgår som presentkort i shopen och har satts in
på respektive golf-id.
A-sida
1:a Ingela Svensson 1650kr.
2:a Per Gustavsson 1050kr.
Delad 3:a Erik Felten & Viktor Lindholm 500kr/vardera.
Delad 5:a Eva Ahlstedt, Åsa Conradsson, Per Elving &
Viktor Andersson 350kr/vardera.
B-sidan
1:a Rickard Edlund 1050kr
2:a Marcus Johansson 500kr
Delad 3:a Urban Eriksson & Lars Erik Rosen 350kr/vardera.
Vi ses igen nästa år!
Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

ETT STORT TACK TILL
VÅRA SPONSORER

samt övriga som stöttat oss under året!

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar Vadstena Golfklubb
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BÄSTE DAMMRENSARE!
Dammarna och vattnet utgör en betydande del i Vadstena Golfklubbs bana och dess karaktär!
Dessutom utgör dammarna ett hinder i vårt spel för
bättre handicap, en utmaning som många av oss och
möter med blandade känslor!
Ibland med förlorad boll som resultat, men även ibland
med en extra upphittad boll som belöning men kanske
då med sämre score på hålet!
Årets damm rensning av många trogna herrar i frivilligt
arbete, har varit inte bara bra för klubben och vår bana/
ekonomi utan har också givit oss deltagare många roliga skratt, kommentarer, minnen, etc. men framförallt
trevlig positiv kamratskap och gemenskap!
Stort tack till Er alla som deltagit!

Eftersom vi vid de olika tillfällen varit många, räknar
jag inte upp Er alla personligen, men vi skänker alla
en speciell tanke till vår hädangångne golf vän och
damm rensare Peter Gampfer!
Hoppas nu att ni alla, - liksom många nya -, ställer
upp i damm rensningsgruppen kommande år!
Förutom att vi bidrar till klubbens framtid och överlevnad, bidrar det ju också till vår dagliga motion och
livskvalité!
STORT TACK!
KG Dybing
Sammankallande i dammresningsgruppen
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RUTINER FÖR SÄKER GOLF
Om du tänker: undrar om jag kan slå? Spela
inte!
För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på
en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller. Grundregeln är att du aldrig får
slå om du riskerar att din golfboll eller golfklubba
riskerar att träffa någon.
När du ska slå ditt slag:
• Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll. Ser du inte landningsområdet,
skicka fram någon som kontrollerar att det är klart
att slå.
• Se till att ingen befinner sig i närheten för din
sving.
• Ropa ”FORE!” vid minsta risk att din golfboll
träffar någon.
• Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.
• Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

När du möter banpersonal

• Banpersonal har alltid företräde – på golfbanan,
drivingrangen och eventuella träningsområden.
• Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara
med likadant tecken innan du slår.
• Om du vill uppmärksamma banpersonal på att
du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm.
Invänta likadant tecken till svar innan du slår.
• Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar.

När du letar efter en golfboll

Det är ett allmänt missförstånd att du ska leta i fem
minuter innan bakomvarande spelparti släpps igenom. Istället står i Regler för golfspel under Etikett
– Speltempo att:
”Spelare som letar efter en boll bör ge tecken till
spelarna i gruppen bakom att gå
igenom, så snart det står klart att
bollen kan bli svår att hitta. De
bör inte leta i fem minuter innan
de gör detta.”. Säkerhetsrutiner i
samband med genomsläpp:
• Håll ständig utkik bakåt efter
bakomvarande spelparti.
• Om bakomvarande inte syns,
ställ en bag väl synlig på fairway
eller motsvarande för att visa att ni
letar utom synhåll.
• Om bakomvarande parti blir
klara att slå, släpp igenom. Ge
klartecken för spel med tydligt
uppsträckt arm och invänta likadant tecken till svar.
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• Meddela dina spelkamrater att du signalerat
klartecken för spel till bakomvarande spelparti och
ställ er i säkerhet.
• Fortsätt inte spela förrän partiet som blivit genomsläppt har passerat och är utom räckhåll.

I händelse av farligt spel

Trots att majoriteten som är ute på golfbanorna visar hänsyn och följer säkerhetsrutiner sker ibland
misstag och farliga incidenter. Många incidenter
kan redas ut på plats men farligt spel kan också ge
påföljder.
En golfklubb kan efter anmälan besluta om utestängning, varning eller uteslutning från klubben
medan ett golfdistriktsförbund kan besluta om tillrättavisning, böter eller avstängning 1–24 månader.
Så här kan du agera om du varit med om en olycka
eller farlig incident på golfanläggningen:
• Prata med varandra och red ut vad som har hänt,
hur ni borde ha agerat och vad som kan göras för
att förhindra att det sker igen. Be om ursäkt om du
utsatt någon för farligt spel eller obehag.
• Som underlag till förebyggande åtgärder och
eventuell vidare handläggning kan du lämna en incidentrapport till din golfklubb. Olyckor och tillbud med personskada ska alltid rapporteras.
• Om du bedömer att situationen är allvarlig eller
att någon tycks agera avsiktligt kan du skicka in
en anmälan om bestraffning för farligt spel. Underteckna anmälan och sänd med post till det golfdistriktsförbund som den anmälda personens klubb
tillhör.
För dig som vill ha en fördjupning i ämnet finns
skriften Säker golf i Sverige - rekommendationer,
handläggning och regelverk.

Vi är en av
klubbarna
som kan dela
på 50 miljoner!
Stöd oss när du spelar
hos Svenska Spel!
Vi är anmälda till Svenska Spels satsning SVEA, där du som spelar på något av deras spel med Spelkortet får vara med
och bestämma vilka klubbar som ska dela på 50 miljoner kronor per år. För varje klubb gäller det att samla så många
poäng som möjligt. Poäng som vi får när du spelar med Spelkortet. Du väljer oss som favoritklubb i din spelbutik, på
svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111111. Vi tackar redan nu för ditt stöd!
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