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Trygga din framtid.
Tänk framåt – tänk pension!
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En märklig golfsäsong med en lång 
och kall vår följt av en torr och re-
kordvarm sommar som nu går mot 
sitt slut. Vi golfintresserade har 
fått uppleva RYDER CUP i Pa-
ris där Europa slog USA ganska 
övertygande. Våra svenska stjär-
nor Henrik Stenson och Alex No-
rèn gjorde en mycket bra insats.                                                                                                                                      
Att golf är friskvård har jag fått 
uppleva på nära håll då jag haft 
nöjet att leda Handigolf Stroke Put-
tarna varannan vecka.

Tacksamma deltagare som trä-
nar upp sin balans och koor-
dination på vår puttingreen.                                                                                                            
Vadstena Golfklubb har genom 
vår pro Joakim Hallberg och Eva 
Palmér-Axell  genom sin golfut-
bildning sett till att medlemsanta-
let ökat markant på vår klubb. En 
mycket  uppskattad utbildning där 
deltagarna har fått ta del av golfens 
grunder.  

Golfveckan var som vanligt välbe-
sökt med många fina resultat. 

Vidare så har Eva Palmér-Axell 
bedrivit golfträning för damer som 
varit mycket uppskattat. 

Vadstena Golfklubb har genom 
Joakim Hallberg och sin perso-
nal en mycket attraktiv golfshop 
GOLFSTORE Vadstena. Där finns 
allt vad en golfare behöver plus en 
personlig service.  

Våra sponsorer har stöttat vår verk-
samhet ett hjärtligt tack till er.
Vision  50/50  har av alla inblanda-
de skötts på ett framgångsrikt sätt. 

Får ej heller glömma damm-grup-
pen som gjort ett fantastiskt jobb.
Vad beror då denna framgång på ? 
Bra sektioner- Dam-Tävling-Mark-
nad-& Bansektion. En fantastisk 
anläggning – förstklassig bana – en 
mycket skicklig Klubbchef med 
banpersonal. Ett trevligt bemötande 
på Kansli där både medlemmar, 
greenfeegäster och husbilsfolk får 
all tänkbar service. Bra mat och det 
har alla fått som gästat Vadstena 
Golfrestaurang genom Peter Vidar-
sson med personal. 

Till slut vill jag framhålla vår kom-
mande FRAMTID våra juniorer – 
det är ni som skall föra arvet vidare. 
Det är så kul att träffa dessa unga 
människor vad fina ni är.

Tack alla medlemmar för ett fram-
gångsrikt år på Vadstena Golfklubb.

Ordförande 
KG Broman
                  

ORDFÖRANDE SÄGER:

Trygga din framtid.
Tänk framåt – tänk pension!

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
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Ordförande säger:

Valberednings förslag till 
Styrelse i Vadstena Golfklubb

 höstårsmöte 22/11 2018.

Ordförande:
 Klas-Göran Broman, val 1 år - omval 

Ledamöter:
 Gudrun Stigson, ekonomiansvarig (2018 - 2019)

Eva Andrén-Forsmark, (2018 - 2019)
Rikard Edlund, (2019 - 2020) - omval

Bo Olsson, (2019 - 2020) - nyval
 

Suppleant:
Eva Palmér / Axell, val 1 år. omval

Tina Tybring-Andersson, val 1 år. nyval 

 Revisorer:
 Anders Wall, 1 år. Omval

Martin Nyström, 1 år. Omval

Revisorsuppleant:
 Bo-Göran Glingsten, 1 år. Omval

 Christer Ceder
K-G Dybing

Annika Gustavsson

 Förslag på Valberedning 2019
 Christer Ceder (sammankallande) 

K-G Dybing
 Annika Gustavsson 

Ombud till GDF-möte.
 Förslag: klubbens ordf.

med Vadstena Golfklubb
Torsdagen den 22 november kl 1830

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

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Vadstena Golfklubb

 
FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs höstårsmöte 2018

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 
 verksamhetsplanering.
7. Tee-projekt
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
 inkomna motioner.
9. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, 
 verksamhetsplan samt budget för det kommande 
 verksamhets- och räkenskapsåret.
10. 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.
11. SGF Hammarström
12. 50/50 Eva Andrén-Forsmark
13. Miljö Claes Alströmer
14. Övriga frågor.
15. Avslutning 

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!
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Kansliets öppettider under lågsäsong
Måndag- torsdag 8.30–16.00 (med reservation för ev. ändrade öppettider)

Vid besök, vänligen slå en signal först på 0143-124 40 för att 
säkerställa att vi finns på plats.

Kansliet stänger för julledighet vecka 51, 52 och 1

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Anna-Carin & Jessica!

Vilken underbar säsong!
I år har det verkligen känts härligt att arbeta på Vadstena Golfklubb. 
Trevlig atmosfär, bra väder och en bana i otroligt fint skick.
Vi på kansliet vill rikta ett stort tack till er alla som på något sett bidragit 
till den trevliga arbetsmiljön.   
Arbetskollegor, gäster, sponsorer och medlemmar. 
Det är vi tillsammans som skapar en trivsam Golfklubb!

Ändrade förhållanden inför 2019?
Du som tänker ändra kategori/avsluta medlemskap inför 

2019 eller inte behöver ditt skåp längre!!
Detta vill vi gärna veta innan den 1 december 2018.

Tack för hjälpen!
Anna-Carin & Jessica

Glöm ej att städa ur 
era skåp under vintern.
Ju mindre råttorna har att 
knapra på desto bättre.
Som ni vet är skåpen i vagnsbo-
den 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. 

Ett stort tack till Agneta Granath som 
stöttat oss i kansliet under 2018. 

Agneta kommer vara kvar även 2019, 
men vi behöver ytterligare 

uppbackning och då framförallt 
under helger och semestrar. 

Är du intresserad? 
Kontakta:

 Anna Carin Lindquist  
0143-12440 eller 

kansli@vadstenagk.nu
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VERKSAMHETSPLAN 2019
EKONOMISK FÖRVALTNING

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 en 
liten höjning inför 2019, för att kompensera kostnadsök-
ningarna för de sista åren, då vi inte har haft någon höj-
ning alls. Detaljerad information, se faktarutan ”Förslag 
på medlemsavgifter för år 2019.”
 
Styrelsen föreslår att årsavgiften samt övriga avgifter 
faktureras efter höstårsmötet, de ska vara inbetalda se-
nast sista februari 2019. Möjlighet till delbetalning kom-
mer att finnas.
En förseningsavgift på 200 kronor tillkommer efter för-
fallodagen.
 
En städavgift tas ut med 400 kronor för seniorer och 
juniorer fr.o.m.18 år samt för greenfeemedlemmar. Av-
giften återbetalas i form av tillgodokort i shopen, restau-
rangen eller en greenfeebiljett till de medlemmar som 
har betalat in avgiften, och som hjälper till vid en städ-
dag under mars/april. Datum för städdagar meddelas un-
der våren via mail och hemsidan.
 
Styrelsen föreslår också ett tak på årsavgiften för famil-
jer på max 12 500 kr.
Greenfeeavgifter för år 2019, föreslås enligt faktarutan. 
”Förslag på avgifter 2019.”
 
Nybörjare ska erbjudas två olika allternativ för fortsatt 
spel på vår bana efter utbildningen.
Differentierade greenfeeavgifter på helgerna kommer vi 
att fortsätta  med under 2019.
 
Vi avser också att försöka få fortsatt avtal med samar-
betsklubbarna. Bråviken, Landeryd
NorrköpingSöderköping, Nyköping, Kalskoga, Tranås 
och Östad. 
Mjölby GK blir ny samarbetsklubb 2019. 

INVESTERINGAR
 
För investeringar har i budgeten för år 2019 upptagits 
följande:
Styrelsens förslag är att teeprojektet påbörjas under 
2019.
Styrelsens förslag är att en demokörd Fw-klippare in-
köpes.
Fastighet 20 000:-
Markanläggningar 120 000:-
Maskiner 570 000:- 
(Varav leasing, med i driftbudgeten - 314 000:-)
Inventarier/it 20 000:-
Baninventarier 70 000:-
Bevattning 50 000:-
Köket       30 000:-
TOTALT 566 000:-

Styrelsen hänvisar i övrigt till bifogade budgetförslag 
för år 2019.

PERSONAL

Anna-Carin Lindquist kommer att tjänstgöra som kans-
lichef på deltid.
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. 
Kennet Magnusson och Erik Karlsson heltid samt An-
dreas Johansson och Lotte Juberg deltid. Marcus Gu-
tendoff  är anställd som mekaniker på deltid.
Det tillkommer en sommaranställd på banan resp. kans-
liet.

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

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

Restaurangen kommer att drivas av Oskar Andersson 
(ny för året).
 
Avslutningsvis vill vi tacka vår klubbchef, kansliperso-
nal, 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 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 arbetsinsatser i olika ideella 
former, förverkliga, behålla och förbättra möjligheterna 
till framtida golfspel i Vadstena.

Vadstena i november 2018

Styrelsen
K-G Broman, Eva Andrén-Forsmark, Gudrun Stigson,          
Rickard Edlund, Erik Felten, AnnCathrin Kristiansson     
Eva Palmér-Axell
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Förslag på årsavgifter på Vadstena Golfklubb  år 2019
Förmånsmedlem*  5600:-                                                                                                             
Spela så mycket du vill. Får tillgång till klubbens avtal med andra klubbar. Boka din tid så långt innan du vill. 
Dina gäster i bollen får 50:- rabatt på ordinarie greenfeeavgift (18 hål).
Kan få familjerabatt. Erhåller klubbens 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 spelrättsbevis.
Medlem som under året inte har möjlighet att spela.

Greenfeemedlem* 1600:-  Reducerad greenfee ( -100:- /18 hål ) på ordinarie avgift.
För dig som inte spelar så många rundor/år.

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

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

Sommarlovsmedlem  2100:-  2 månader 10/6 – 23/8. Övrig tid full greenfeeavgift.
Student 19-28 år

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

Träningsavgift för juniorer (10-21 år) 500:-, juniorer från annan klubb  1 000:-

Familjerabatt 2 sen. + jun. på samma adress får spela för 12 500:- exkl. skåp o städavgift.
Städavgift* Tillkommer 400:-. Betalas tillbaka med presentkort under vårens städdagar.
Övrigt Hedersmedlemmar, personal och medlemmar som efterskänkt sin revers, innehar spelrätt, men behöver inget 
spelrättsbevis, är förmånsmedlemmar.

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



8

Förslag på avgifter på Vadstena Golfklubb  år 2019 

Greenfeeavgift Vardagar Helg

Senior   18 hål 400:-    420:-/500:-
   12 hål 250:-   300:-  
   9 hål 200:-     250:-

Junior   18 hål 200:-    210:-/250:-
   12 hål 125:-     150:-
       9 hål 100:-     125:-

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

10 st greenfeebiljetter:  Helg.  4 200:-
                Vard.  3 500:-

Golfbilar: Golfbil  200:- (var femte gång gratis)
 Utan läkarintyg 400:-
 Helt år 4000:-

Bilgarage:   2 000:-

Parkering el. golfare: 200:-/dygn
Parkering el. ej golfare: 300:-/dygn

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

Ord. tävlingsavgift  150:-
Ord. tävlingsavgift+greenfee 550:-  ( 150:- + 400:- )
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STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2019

Köp 2 Golfhäftet 2019 - gåva på köpet
Tisdag den 24 oktober drar vi igång vår julkampanj. Golfhäftet 2019.

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! 

GÅVA PÅ KÖPET!
- VID KÖP AV 2

GOLFHÄFTET 2019

Styrelsens inriktning.  
Ansvarig : Ordförande KG Broman.

Verksamhetsplanen bygger på beslutad budget för År 
2019 och avser styrelsens prioriteringar under 2019.
Styrelsen skall under 2019 :

• Vara väl förtrogen med och arbeta enligt klubbens
 Värdegrund-Vision- Verksamhetsidé-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/ 
 Oskar Andersson och Golfstore Vadstena /Joakim 
 Hallberg. 
• Att tillsammans med klubbchef vidareutveckla 
 resursgrupperna som kan utföra vissa arbeten 
 på/vid banan.

En del av alatryck
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BARN- OCH UNGDOMSSEKTIONEN
VERKSAMHETSPLAN 2019

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Målet för barn- och ungdomssektionen kommer 2019 
vara att fokusera på att kunna ta hand om ALLA katego-
rier 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 arbe-
ta för att utveckla möjligheterna för klubbens ungdomar 
att i organiserad form delta i tävlingsgolf.
Verksamheten ska dessutom tillvarata ungdomars in-
tresse 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 en-
gagerade 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 utbild-
ningsansvarige (Pro) och BUS.

KNATTEVERKSAMHETEN
Vi ska utveckla träningsmetodiken för denna grupp med 
hänsyn till barnens ålder. Att ha skoj är det allra vikti-
gaste!
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 an-
ordnar läger och juniorerna har möjlighet att börja tävla 
hemma och på andra banor.

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

LÄGER
Tre läger är planerade. Ett hemmaläger, ett läger på an-
nan klubb med övernattning samt ett tjejläger.

MINITOUR
Banspel med faddrar för juniorer med hcp 37-54, en 
gång i veckan. Syftet är att regelbundet komma ut i spel, 
få banspels-vana och sänka hcp. 

BANSPEL HCP 36 OCH LÄGRE
Ledar-ledd spelträning en gång/vecka med syfte att ut-
veckla bl a spelstrategi och spelformer. Vissa tillfällen 
utformas spelet till tävling för att träna på att tävla.

VINTERTRÄNING
Vi genomför vinterträning i Linköpings golfhall under 
perioden januari – mars, eventuellt tidigare.
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 un-
der ”riktiga” förhållanden.

TJEJSATSNING
I enlighet med SGF planerar vi för en fortsatt tjejsats-
ning. 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.



10 11

Bli gäster i historien - En 
unik vistelse i medeltida 
miljö
Vadstena Klosterhotel erbjuder 
paket för alla sinnen, delikat mat 
och en miljö som slår det mesta.

- Golfpaket - Konferens - Logi
- Weekendpaket - Restaurang 
-  Café - Bröllop & Fest  
och mycket mer.....

Läs mer www.klosterhotel.se
Bokning 0143-315 30

    Välkomna till Sveriges   
    mest spännande hotell!
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DAMSEKTIONEN
Damsektionen ska intressera, engagera och aktivera så
många damer som möjligt i klubben.
Målet för damsektionen är att ha tre serielag i olika ka-
tegorier, 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.

MARKNADSSEKTIONEN

Att arbeta för Klubbutvecklingsprogrammet Vision 
50/50 som är en plan på ett inkluderande och jämställt 
Golf Sverige.
Syftet är att behålla och att öka antalet spelande golfda-
mer/tjejer.
 
Damsektionen.
Ordf. Tina Tybring Andersson

• Flera Hålsponsorer
• Reklamplatser på klubben
• Medlemsresa till annan klubb
• Trivselresa/annan aktivitet för sponsorer
• Mera Företagsgolf
• Munk och Nunne Träffen
• Utveckling av Klubbens Hemsida/Facebook

• Behjälplig vid Golfens Dag
• Informera om Förmåns/medlemsaktiviteter
• Annonsering
• Flera medlemmar
• Göra filmer/video i marknadssyfte
• Facebook

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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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 per-
sonal samt för styrelsen. Masterplanen är det levande 
dokument där förbättringspotentialen dokumenteras. 
Bansektionen ansvarar för dess fortlöpande uppdate-
ring. Under 2018 så har vår bana varit i ett mycket gott 
skick under hela säsongen. Vi har under säsongen fått 
input från medlemmar. Något som vi välkomnar och 
gärna ser mer av. 

Bansektionen och damsektionen har gemensamt under 
våren och sommaren 2018 arbetat med ett förslag för att 
ytterligare utveckla Vadstena GK:s bana. Projektet har 
sitt ursprung i det faktum att vår bana uppfattas mycket 
lång för damer som använder tee 50. Sektionerna har 
träffats flera gånger för att utarbeta ett väl underbyggt 
förslag. Del av detta förslag är de synpunkter som klub-
bens damer lämnat i den enkät som togs fram för att 
utröna vilka hål som upplevs som för långa. 
Projektet har utmynnat i ett förslag som bygger på att 
Hagalundsbanan kan spelas från fem olika tee. 

Målgrupper för respektive tee: 
Tee 42 – Knattar, yngre junior, nya golfare, old seniors 
(dam/herr)
Tee 46 – Damer, flickor, juniorer, 
Tee 50 – Damer med lägre Hcp, bogey herr, juniorer
Tee 54 – Herr, Damer elit 
Tee 58 – Herrar lägre Hcp

Motiv för att genomföra bansträckningen:
• Förkortad bana för våra kvinnliga medlemmar och 
 gäster, i enlighet med deras önskemål. 
• Två tee för damer och två tee för herrar, i linje 
 med vårt 50/50 projekt. 
• En bana för alla typer av golfare oavsett förmåga, 
 erfarenhet eller fysik. 
• Bidrar till spelupplevelsen och spelutvecklingen 
 genom att den stora majoriteten av spelare har två 
 tee att variera mellan. 
• Skapa en långsiktighet för den strategiska 
 upplevelsen av Vadstena GK:s bana. 
• Möjliggöra variation av tee beroende på väder 
 och vind samt hur mycket rull som fairway 
 erbjuder den aktuella dagen. 

För att detta ska bli verklighet så krävs nybyggnation 
av sju stycken tee. Sex av dessa behöver byggas på 
den bana som har namnet 46 och som kommer vara 
den mest använda banan bland våra kvinnliga medlem-
mar och gäster. Alla tee på respektive bansträckning 
har egna, likadana skyltar. Inga mer delade skyltar. En 
tydlig signal om att ingen bansträckning är viktigare än 
någon annan.  
Bansektionen förordar att projektet genomförs under tre 
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BANSEKTIONEN
år för att sprida ut den ekonomiska belastningen samt 
möjliggöra utbyggnad med egen personal för att slippa 
kostnaden för inhyrd personal. 
Som en första etapp bör tee på hål 10 och 15 byggas 
på bana 46 eftersom dessa hål upplevdes som de högst 
prioriterade i damernas enkätsvar. 
Prioriteringar från Masterplanen hösten 2018
  Plantering av träd:
• Till vänster om fairway på hål 13. Kort vänster 
 om green med syfte att skapa referenspunkter 
 för slag missade till vänster samt att skärma av 
 hål 13 från tee 5.
• Hål 8, ersättning av träd bakom green. 
• Hål 16. Träd höger om fairway, kort om kullen, 
 90m från tee 58, för att styra utslagen mer till 
 vänster och ge hålet en tydligare kontur. 
• Hål 18, placering på kullen kort vänster om 
 green. Bidrar till att ytterligare skapa en trädridå 
 mellan hål 10 och 18. Främst motiverat med hänsyn 
 till säkerheten. 
• Hål 1, eken 100m före green är oerhört viktig. 
 Bör träd planteras för att förbereda för det fall 
 att trädet dör?
• Häck (typ som på hål 9) vänster om tee på hål 2 & 6
 för att undvika farligt spel.
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FRÅN BANDRIFTEN
ARBETSPLAN BANAN VADSTENA 
GOLFKLUBB ÅR 2019

Vi kommer att se över klipprutinerna på alla ytor för att 
spara tid och bränsle. Bränslekostnaderna har skenat i 
höjden och det ser inte ut att bli billigare i framtiden. 
Det innebär lite mera högruff och något smalare Fw på 
vissa hål.  
Som ni kanske har märkt så är greenområdena större och 
bättre klippta än tidigare.
Det beror på den nya Fw-klipparen vi köpte i år. Jag för-
söker att få tag på en till (begagnad) så att vi ska hinna 
klippa alla Fw samma dag, samt att vi har en reserv-
maskin om ett haveri skulle inträffa. På hål 2 kommer 
bunkrarna på Fw att renoveras och synliggöras från tee.                             

Under hösten -18 kommer vi börja bygga ett större Tee 
på hål 5 (färdigt 2019) där kommer tee 58, 54 och 50 att 
vara. Vi vill få bort tee 5 från green 13 (säkerhetsrisk) 
samt att det är så ojämt att det är svårt att sköta. Delar av 
gamla tee 5 kommer vara kvar som tee 46, om nya tee 
förslaget blir verklighet. Om teeförslaget blir av, kom-
mer ett antal nya tee`s att anläggas under hösten 2019. 

Skyddsnätet vid tee, hål 6 är trasigt och kommer att by-
tas ut.
Underhåll av banan och bevattningsanläggningen kom-
mer att ske löpande under året. Vi har köpt en ny vatten-
pump, den sista av tre som har ersatts av nya. Den ska 
monteras under vintern, den trasiga blev 28 år gammal, 
det är de fina lerpartiklarna i vattnet som förstör pum-
parna.

Plantering av träd på vissa utvalda ställen kommer att 
ske, för att ha som riktmärken.
Gallring och uppstamning av träd och buskar kommer 
att ske runt hela banan. När träden börjat ta fart så be-
hövs en årlig genomgång av banans trädbestånd för att 
få optimalt ljusinsläpp och luftväxling. 
Vi kommer spara ett antal högstubbar och anlägga ved-
upplag med ekgrenar för att gynna den biologiska mång-
fallden, detta  är en del av miljöcertifieringens arbete.

Investering i markanläggningar 2019 120 000:-
- Tre nya tee 46 banan 
 
Maskininvesteringar 2019  570 000:-
- En begagnad Fairway klippare 540 000:- 
 (TORO 5610) ( Ny 723 000:-)
- Lösen av leasingkontrakt (tre st.) 30 000:-
   
Mats Bergmar 

FASTIGHETSSEKTIONENS MÅL 
FÖR 2019:

• Div. underhållsarbeten, reparationer och målning 
 av fastigheterna

• Göra klubbhuset mera energisnålt, genom 
 självsläckande lampor.

Investeringskostnad för fastigheterna år 2019. 
Ca: 20 000:- . 

Mats Bergmar.
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TÄVLINGSSEKTIONEN

KM

Herr:   Jan Wiik    
Dam:  Ebba Klippinger     

Guldputtern: Jimmy Johansson

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

KM Hcp Jan Gustavsson

HIO

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

Klubbmästare 2018

Under året har juniortävlingen JMI spelats 5/5, samt 
Vadstena Open, OAKLEY Tour 18/5.
Vadstenas golfvecka spelades som vanligt under v. 30. 
AUDI Quattro Cup spelades för sista gången som ar-
rangemang under Golfveckan, och kommer nästa år att 
ersättas av annan tävling/sponsor.
KM 25-26/8 lockade endast 66 deltagare.

Tävlingsåret 2018 avslutades med GULDPUTTERN 
23/9, som slutlig segrare stod Jimmy Johansson, med 69 
slag.
Kvalificerade till GULDPUTTERN var alla klubbmed-
lemmar som placerat sig bland de 5 främsta i tävling un-
der årets tävlingssäsong. Många var kvalificerade, men 
få (32) kom till spel.

Till kommande år hoppas vi att Tävlingsprogrammet 
kommer att tilltala ytterligare spelare. 
Ett av målen är att öka deltagandet i KM. Att fler damer 
kommer att känna sig manade att spela.

För att detta ska bli möjligt så krävs det att fler deltar i 
sektionens arbete! 
Under det gångna året har vi varit fem stycken som bil-

dat Tävlingssektionen, och sex stycken som varit verk-
samma med att svara för tävlingarna. 
Till nästa år kommer tre stycken att lämna sektionen. 
Så om ni vill ha kakan, och samtidigt äta den, krävs det 
att nya personer anmäler sig att delta i sektionen och dess 
arbete.
Vanliga förklaringar brukar vara: Har inte tid, Hinner 
inte spela egen golf, Vill inte ha något ansvar!
Tid har ni med tanke på hur ofta som ni syns ute på ba-
nan. Egna tävlingar hinner ni spela och det går att kom-
binera med tävlingssektionen. Ansvar har alla på något 
sätt, frågan är hur vi gör våra val.

!!Det är brådskande att fler anmäler sig att deltaga i klub-
bens sektioner!!

”Vill ni ha kakan och samtidigt ät den, så måste ni vara 
med att baka den”

Tack för ert arbete under de tre gångna säsongerna: Turid 
Thor, Irene Anderini och Magnus Blackstenius.

Tävlingssektionen 2018
Mats Centervad
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Magnus Jakobssons anhöriga har i samråd med Barn- 
och Ungdomssektionen på Vadstena GK upprättat en 
minnesfond i hans namn. Fondens syfte är att stödja 
ungdomsverksamheten på klubben. 

Stipendium utdelas årligen:
- Till tävlingsspelare som satsar seriöst på sin golf. Detta 
stipendium ansöker junioren om.
- Till juniorer som är flitiga i träning och golfspel och vi-
sar på fin kamratskap. Dessa stipendiater utses av BUS.
Utöver stipendierna används fonden till aktiviteter inom 
juniorverksamheten.
Inkomster till fonden kommer dels från vår årliga JMI-
tävling, Magnus Jakobssons Memorial.
Det är en riksomfattande elit-juniortävling som genom 
sponsorer ger ett överskott. Denna tävling har hittills  
varit fullbokad och ger också bra reklam för klubben då 
vi tidigt på säsongen uppvisar en bana i fint skick. Även 
gåvor utgör inkomster till fonden. 
Tack till alla som bidrar!

Eva PalmérAxell

2018 års stipendie tilldelades Ebba Klippinger 
(5000:-) med motiveringen:
Seriöst & ambitiöst satsande i sin golf, går golf-
gymnasie i Åtvidaberg. Ebba är också duktig och 
omtyckt ledare för våra yngsta barn och juniorer.

Bonusstipendiater för sin ihärdighet tilldelades 
Carl Landoff & Siri Hofflin (1000:- i shopen).

Magnus Jakobssons Minnesfond

Ebba Klippinger
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Julklappstips! 
Köp 2 greenfeebiljetter 

för endast 700 kronor. 

Säljs på kansliet eller i Golfshopen 
under öppettiderna för julhandeln. 

Välkomna! 
Vadstena Golfklubb 

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.
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BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2019 

Intäkter, utfall  2014 2015 2016 2017 Budget 2018 Budget 2019
      
Medlemsavgifter  2 800 2 709 2 911 2 945 3 200 3 500
Greenfee  1 500 1 324 1 564 1 510 1 600 1 700
Sponsorer  600 534 542 658 650 650
Tävlingsintäkter  125 111 182 153 180 180
Div. Bidrag  230 560 630 693 697 707
Hyresintäkter  68 38 42 42 42 52
Övriga Intäkter  163 511 473 284 266 386
         
S:a Intäkter  5 486 5 787 6 344 6 285 6 635 7 175
         
         
Kostnader, utfall 2014 2015 2016 2017 2018 2019
         
Drift bana  -1 200 -1 314 -1 281 -1 329 -1 360 -1 385
Personal  -2 280 -2 707 -3 206 -3 271 -3 450 -3 473
Avg.  SGF/ÖGF  -195 -170 -183 -189 -195 -220
Sektioner  -210 -158 -223 -154 -188 -180
Administration  -457 -790 -555 -459 -497 -602
Fastighet  -308 -327 -267 -274 -285 -330
Arrende  -192 -192 -207 -207 -207 -207
Finans.kostnader  -220 -162 -116 -112 -115 -135
Avskrivningar  -316 -323 -350 -375 -288 -260
         
S:a Kostnader  -5 378 -6 143 -6 388 -6 370 -6 585 -6 792
         
Utfall / Budget  646 -356 -44 -85 50 383

MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2012-2023       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2012-2023

 OBJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traktor+lastare 40 000
Minitraktor 348 000 35 000
Luftare 160 000 16 000
Vält 26 000 10 000 181 000 18 000
Teeklippare 371 000 37 000
Semiruffklippare 499 000 50 000
Ruffklippare 16 000
Greenklippare 37 000 384 000 38 000
Greenklippare 436 000 37 500
Transp.fordon 6 000 106 000 102 000 15 000 11 000 20 000
Golfbilar 15 000
Spruta 5 000 81 000 avbet. 0
Fairwayklippare 672 000 49 000 724 000 625 000
Bunkerkratta 131 000 11 000
Sanddressare
Såmaskin 99 000 10 000
Blåsmaskin 87 000 9 000
Övrigt 15 000
Summa brutto 615 000 698 000 347 000 851 000 876 500 552 000 724 000 655 000 86 000 38 000 55 000 35 000
Inbyte / rabatt -80 000 -217 000 0 -50 000 -37 500 -21 000 -115 000 -85 000
Summa netto 535 000 481 000 347 000 801 000 839 000 531 000 609 000 570 000
Leasingkost./år 364 000 363 000 395 000 455 000 498 000 474 000 502 000 455 000 315 000 206 000 108 000 86 000

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

Mats Bergmar 2018-10-16
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BÄSTA HUNDÄGARE.
Som ni vet är det tillåtet att ha med hunden på golfba-
nan om den är i koppel.

Jag måste berömma er hundägarna, för att ni tog min 
förra uppmaning på allvar.
Jag hoppas att ni fortsätter att tar ert ansvar och håller 
era hundar kopplade i framtiden.

Mats Bergmar, klubbchef

       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2012-2023

 OBJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traktor+lastare 40 000
Minitraktor 348 000 35 000
Luftare 160 000 16 000
Vält 26 000 10 000 181 000 18 000
Teeklippare 371 000 37 000
Semiruffklippare 499 000 50 000
Ruffklippare 16 000
Greenklippare 37 000 384 000 38 000
Greenklippare 436 000 37 500
Transp.fordon 6 000 106 000 102 000 15 000 11 000 20 000
Golfbilar 15 000
Spruta 5 000 81 000 avbet. 0
Fairwayklippare 672 000 49 000 724 000 625 000
Bunkerkratta 131 000 11 000
Sanddressare
Såmaskin 99 000 10 000
Blåsmaskin 87 000 9 000
Övrigt 15 000
Summa brutto 615 000 698 000 347 000 851 000 876 500 552 000 724 000 655 000 86 000 38 000 55 000 35 000
Inbyte / rabatt -80 000 -217 000 0 -50 000 -37 500 -21 000 -115 000 -85 000
Summa netto 535 000 481 000 347 000 801 000 839 000 531 000 609 000 570 000
Leasingkost./år 364 000 363 000 395 000 455 000 498 000 474 000 502 000 455 000 315 000 206 000 108 000 86 000

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

Mats Bergmar 2018-10-16

Oskar Andersson kommer från en restaurangfamilj 
men vill nu gå vidare genom att starta en egen 
verksamhet från grunden och vi är tacksamma för 
att han vill göra det på Vadstena Golfklubb.

Oskar är 23 år men har redan en gedigen erfaren-
het som kock genom arbete på restaurang Wasa, 
Utö värdshus, Public Mat & Bar i Lysekil, Experi-
um Sälen och Lindvallens restauranger. Dessutom 
är Oskar golfare vilket vi tror är en stor fördel.
Ambitionen är att driva en verksamhet som fung-
erar på en Golfklubb men som även lockar ut den 
icke golfande Vadstenabon.

Lunch kommer att serveras varje dag samt att det 
finns några rätter utöver lunchtiden. Fika med det 
som hör en golfrestaurang till, korv mackor, kakor 
mm kommer finnas i utbudet. 
Oskar har också en önskan om att arrangera tema-
kvällar samt en del medlemsaktiviteter.

Vi önskar Oskar stort lycka till!

VI VÄLKOMNAR OSKAR ANDERSSON SOM NY RESTAURATÖR 
PÅ VADSTENA GOLFRESTAURANG 2019!
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MILJÖCERTIFIERING AV VADSTENA GOLFKLUBB

För cirka ett år sedan kom det ut en förfrågan till 
oss medlemmar i Vadstena GK om det fanns några 
personer som ville hjälpa till med att få Vadstena 
GK miljöcertifierad. Bakgrunden till detta var att 
ÖGF erbjöd sig att betala kostnaderna för de 10 för-
sta klubbar som anmälde sig.
Jag var en av de som nappade på att hjälpa till och 
blev till slut den som fick projektledaruppdraget. Vi 
kom också in med vår ansökan i tid så vi får bidra-
get från regionen.

Svenska Golfförbundet har anslutit sig till och be-
talt licenskostnaden för ett verktyg för miljö-cer-
tifiering som heter OnCourse, vilket används av 
golfklubbar över hela världen. I det ingår en mängd 
frågor som skall besvaras. När vi är klara med det 
arbetet så anmäler vi det till regionen, varefter en 
auktoriserad certifieringsperson granskar det vi 
gjort och att det är tillräckligt för att bli miljöcer-
tifierad.

Arbetet vi gör genomförs i huvudsak vintertid, 
d.v.s. utanför golfsäsongen. Viss inventering görs 
sommartid av praktiska skäl. De flesta frågor be-
rör banan och dess hantering, men det ingår också 
hur vi hanterar energiförbrukning samt hur drift av 
klubbhus och kök hanteras.

Ni kommer säkert att se att döda träd till viss del 
kommer att stå kvar i form av vad som kallas hög-
stubbar. Redan nu finns det sådana mellan hål 4 
och 14, gamla aspar som dött och som tagits ner 
så mycket att de inte kan skada någon. Syftet med 
dessa högstubbar är att bli boträd åt fåglar och åt 
diverse insekter, den biologiska mångfalden ökas.

I vårt arbete har vi tagit hjälp av Mjölby GK som 
varit miljöcertifierade tidigare. Dessvärre för dem 
fick de göra om jobbet baserat på OnCourse, men 
de hade gjort ett så bra arbete att det gick ganska 
fort att bli certifierade enligt OnCourse.

Nu behöver vi hjälp av er medlemmar med att in-
ventera växter, djur och fåglar, som finns inom ban-
området. Finns det någon som känner speciellt för 
någon av dessa inventeringsuppgifter hör av dig till 
kansliet eller någon i vår grupp:

Claes Alströmer   0730-74 34 37
Mats Bergmar   0702-89 15 22
KG Dybing   0730-40 30 47
Marcus Bergmar 0704-59 11 12
Curt Friman  0707-42 50 00
Bo Derke  0708-11 15 90
Lennart Erdenstam 0706-60 90 35

Klubben strävar efter att vara jämställd och därför 
undrar vi om det finns någon kvinna därute som vill 
delta i arbetet med certifieringen. Om så hör av dig 
till mig. Gruppen är väldigt långt från 50/50.
Vi räknar med att vara klara och certifierade till års-
skiftet 2019/2020.
Har du några frågor om vårt arbete, synpunkter el-
ler önskemål får du gärna höra dig.

För miljöcertifieringsprojektet

Claes Alströmer
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Vi vill bli en mer jämställd och inkluderande 
golfklubb. Därför är vi med i Vision 50/50.

Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden 
för att behålla medlemmar och samtidigt öka att-
raktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är 
en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. 
Därför finns satsningar på inkludering som Vision 
50/50, footgolf och handigolf.

Ett arbete initierat av Golfförbundet med siktet in-
ställt på ett inkluderande och jämställt Golf-Sveri-
ge.
Vadstena Golfklubb påbörjade arbetet våren 2017
Vi är en styrgrupp på 6 personer, som har analy-
serat och utvärderat bl.a medlemsfördelning, atti-
tyder, banans utformning, möjligheter till spel och 
träning oavsett ålder, kön, handicap och funktions-
nedsättning.

Hur långt har vi då kommit?
Vadstena Golfklubb har 34 % kvinnor (i genom-
snitt 28 % i Sverige) så där ligger vi bra till men vi 
verkar naturligtvis för att bli flera. Vår bana anses 
vara för lång (idag 50) och bör kortas till 46-48 för 
att attrahera fler att spela. Det finns en plan för detta 
och vår ambition är att det blir verklighet.
Från och med 2018 erbjuder vi Handigolf varannan 
vecka, vilket är mycket uppskattat.
För att stärka önskade attityder har styrgruppen ar-
betat fram Vision, Verksamhetsidé, Målsättningar 
och Värdegrund för Vadstena Golfklubb, som god-
känts av styrelsen.

Dessa är:  

Vision:
En jämställd golfklubb, öppen för alla

Verksamhetsidé:
Vadstena golfklubb startade 1957 och är en klubb 
med anor, som tar ansvar för golfsportens utövande 
i Vadstena.
Vadstena Golfklubb ska kännetecknas av en famil-
jär atmosfär och erbjuda en bana som är spelvänlig, 
välskött och utmanande.
Vadstena Golfklubbs hjärta ska vara medlemmar-
na, som genom delaktighet, engagemang och triv-
sel utvecklar Vadstena GK.

 VADSTENA GOLFKLUBB VISION 50/50 

Vadstena Golfklubbs sponsorer och gäster ska ut-
göra en viktig målgrupp, som bidrar ekonomiskt 
till verksamhet, drift och utveckling.
Vadstena Golfklubb erbjuder alla med intresse för 
golfsport möjlighet till personlig utveckling, social 
gemenskap, motion, tävlingsverksamhet och ett 
friskare liv.
Vadstena Golfklubbs verksamhet är beroende av 
ideellt arbete.

Målsättningar:
Vadstena Golfklubb ska vara den spelvänligaste 
banan och klubben i regionen, hålla hög kvalitet 
och vara en utmaning för såväl motions-som täv-
lingsgolfare.
Vadstena Golfklubb har som mål att vara en väl-
komnande klubb med en jämställd medlemsskara 
om ca 1200 medlemmar.
Vadstena Golfklubb ska erbjuda medlemmar, 
greenfeegäster, sponsorer och företagsgolfare en 
unik golfupplevelse med hög servicegrad. 

Värdegrund:
Öppenhet: Vi hälsar på och ser varandra
Respekt: Vi lyssnar på och respekterar varandra 
med en ödmjuk attityd.
Ärlighet: Vi uppträder alltid ärligt mot varandra
Glädje: Det ska vara roligt att spela golf på Vad-
stena golfklubb
Stolthet: Vi ska vara ambassadörer för vår klubb

I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver vi vara 
många fler!
Vi arbetar för att vara en jämställd golfklubb och 
strävar då efter att ha en jämställd inriktning i alla 
delar som i exempelvis Miljöcertifieringsgruppen, 
dammgruppen och i våra sektioner.
Tycker du att det låter intressant och vill bidra med 
tankar, idéer och åsikter är du välkommen att kon-
takta

Eva Andrén Forsmark
Mobil 0733 206510
e-mail eva.af@live.se

Få gör liten skillnad – många gör stor!
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Ambition syns
Framgångsrika kunder ska givetvis ha de kunnigaste och mest ambitiösa bankråd
givarna. När gårdens ekonomi befinner sig i en global värld är det svårt att hinna följa 
alla förändringar som sker. Ännu svårare att hinna agera utifrån dessa. Vi kan hjälpa 
dig att öka tryggheten i gårdens ekonomi och ge dig möjlighet att fokusera på det du 
kan påverka. Att dina ambitioner är höga vet vi och det är också något vi trivs med 
och stimuleras av. 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?  
Välkommen att kontakta våra skog & lantbruksansvariga:

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

Välkommen!
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Säsongen 2018 blev inte riktigt som vi hade tänkt 
oss. Med tre sena avhopp ifrån orginalstyrkan ställ-
des vi i år inför en tuff uppgift. Att hålla oss kvar i 
Division 1.  

Nationella seriespelet avgjordes i år på Kalmar 
Golfklubb och sex laddade grabbar åkte ner emot 
västkusten för fyra dagars intensivt golfspel. Vi vis-
ste att det skulle bli en stor utmaning att hålla oss 
kvar i division 1, som innehåller flera duktiga lag 
med skickliga proffsspelare. Tyvärr nådde vi inte 
upp till maxprestation som hade krävts av oss för 
att hålla oss kvar. Det spelades 90 hål under tre 
långa dagar och när vi summerar årets resultat så 
räckte det inte hela vägen. Några för höga scorer 
i framförallt foursame-spelet gjorde att vi tappade 
lite för många slag gentemot de andra lagen. 

Jag vill däremot lyfta fram två riktigt bra presta-
tioner, Adam Karlsson som kom in sent i laget på 
grund av jobb och studier visade att han alltid är 

NEDFLYTTNING TILL DIV 2

en klasspelare, samt Rickard Edlund som inte täv-
lingsspelat på 15 år men visade prov på både skick-
lighet, kyla och långa drives, som definitivt hör 
hemma i Division 1. 

Med det sagt kommer vi nästa år att ladda om för 
att möta lagen i Division 2, men eftersom vi fick 
flera sena återfall och inte nådde toppformen på 
spelet i år, så är det bara axla nästa års uppdrag. 
Vi har i alla fall redan inom laget satt upp som ett 
självklart mål att vinna Division 2 nästkommande 
sommar och ta steget tillbaka – direkt. 

Serielaget i Vadstena bestod i år av: Coach Fred-
rik Edlund, Rickard Edlund, Adam Karlsson, Al-
bin Håkansson och Carl Wangle. Lagledare: Erik 
Felten. 

Nu laddar vi om, 

Fredrik Edlund, coach
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Bästa golfare!

JUL 

ÖPPET

Golfarens jul med  
klappvänliga priser!
8–9 och 15–16 december  
kl. 10.00–15.00

Ännu ett härligt golf-år har kommit till ända, och för egen del känns det 
alltid lite vemodigt att ställa in golfklubborna i garderoben. Men vilken 
skön sommar vi har haft, och sällan har bollen rullat så långt på fairways.  

Jag vill först och främst rikta ett Stort Tack till alla medlemmar av  
Vadstena GK – ni har givit oss i shopen det bästa omdöme och betyg  
man kan tänka sig. I Svenska Golfförbundets enkätundersökning –  
Players 1st, blev vi rankande på första placering av landets 281 golf-
shopar. Kriterieområden var service, personal, utbud, öppettider osv. Vi 
är så stolta och tacksamma över detta. Detta vill vi förstås fira – låt oss 
återkomma om det!

I fjol fick Vadstena GK som helhet topp-betyg i samma undersökning 
och kom på 3 placering av landets alla golfklubbar. Tänk att lilla Vadstena 
har en golfklubb med landets kanske mest nöjda medlemmar och där 
till mycket nöjda gäster. Detta tack vara en mycket välskött golfbana, 
alla personal på golfklubben, alla ideella insattser samt alla golfare på 
golfklubben. Vi gör detta tillsammans - Tack alla!

Så här års är det inte bara ett avslut för oss i shopen, utan även en förbe-
redelse inför kommande golfsäsong. Vi har varit på golfmässor och tagit 
del av nästa års golfutrustning; allt ifrån bollar och tillbehör till golfmode 
och klubbor. Det är alltid lika trevligt att träffa branschfolk och kollegor 
för golfsnack. Vi försöker alltid hitta något unik och nytt att presentera 
varje säsongsstart. På klubb-sidan är det en produkt som sticker ut  
i mängden och var årets ”Best in show” - Pings nya putterserie ”Sigma 
2”. En putter med möjlighet till anpassning av längd och lie. Kanske den 
bästa nya golfprodukt på flera år! Eva och Sara vill gärna hitta något nytt 
och spännande på klädsidan. Och de gjorde de! Func Factory - ett litet 
svenskt klädmärke som ägs och drivs av en kvinna, Karin Örn. Tuff och 
snygg design och mycket prisvärt. Deras dam-kollektion finns i shopen 
nästa säsong.

Vi alla vill tack för årets golfsäsong och önska Er alla en mycket trevlig 
höst/vinter. Besök gärna vår jul-öppning i shopen - Ta med barnen till vår 
härliga golfmiljö och låt dem önska sig något av golf-tomten.

Bästa golfhälsningar: 
Sara, Eva, Olle, Joar, Ebba, Ellen Niklas och Joakim.

Julklappstips! 
Köp ett presentkort.

399:- /dussin
(Ord. pris 549:-/dussin)

Titleist Pro V1

299:- /dussin
(Ord. pris 399:-/dussin)

Titleist NXT Tour S
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Shopens tävlingar
Shopens höst-tävlingar
Under hösten spelas shopens årliga höst-tävlingar. Vi 
tycker det är en av årets höjdpunkter! Det är alltid lika 
roligt att ta del av resultaten och följa utvecklingen i Or-
der of Merit. Resultat i respektive deltävling, OoM och 
prisfördelning finns att ta del av på shopens hemsida. 
I år deltog totalt 216 spelare. Det är nytt rekord, myck-
et glädjande! Värt att notera är att tävlingarna lockar 
även gästande spelare. Totalt har det delats ut 10 800kr 
i de olika deltävlingarna (8640kr) samt Order of Merit 
(2160kr). Trevligt att höst-tävlingarna uppskattas av så 
många - tack alla ni som deltog!

Order of merit - Topp 10 
1: Daniel Johannson 104p
2: Dick Bytander 97p
3: Mikael Norrbin 97p
4: Per Elving 96p
5: Tony Kling 92p
6: Petri Kileläinen 89p
7: Göran Johansson 89p
8: Jan Sandberg 88p
9: Rikard Hultgren 88p
10: Lucas Kling 88p

Matchstegen 2018
Årets matchstege delades upp i två klasser; A-klass & 
B-klass. Liksom tidigare år har respektive klass en vin-
nar-sida och en förlorar-sida. Så alla är garanterade att 
spela två matcher. 

Totalt har det spelats 128 matcher i årets matchstege. 
Vi i shopen har fått tagit del av flera matcher, och då 
är det framför allt en match som sticker ut i mängden. 
Matchen mellan Peter Sköld och Stefan Sandberg vilket 
för mig blev ”årets match”. Båda herrarna gjorde en fan-
tastisk insatts på respektive 9 hålare. Sandberg startade 
matchen i ett fyrverkeri av birdies och var hela 7 upp 
efter 9 hål, och var på väg mot en klar vinst. Men Sköld 
hade inte givit upp matchen, och på ett mirakulöst sätt 
lyckas Sköld att vända matchen till sin fördel och vinner 
med 1/0. Snacka om årets comeback!

Årets final i A-klass var en kamp mellan två välkända 
spelare: Nicklas Gustavsson & Niclas Truedsson. Efter 
9 hål var det ett upp till Truedsson. Men vi alla känner 
till vad sista 9 hålen och framförallt hål 10-12 ”Bogey-
svängen” kan innebära. Törpet spelar kontrollerat under 
in-slingan och vann matchen med 4/2. 
Finalen i B-klass spelades mellan: Karin Tjärnlund & 
Carin Olsson. Tjärnlund öppnar matchen med att vinna 
de 3 första hålen. Olsson kontrar på de tre nästkomman-
de hål och matchen är lika efter 6 spelade hål. Tjärnlund 
tar återigen ta i matchen och vinner hål 7 och 8, och är 
två upp efter 9 hål. Karin släppte sedan inte taget och 
vann matchen med 4/3. 

Grattis till alla prisdeltagare! Priserna sätts in på respek-
tives spelares golf-id i shopen.
Tack alla som har deltagit i årets matchspel.

Prisfördelningen

A-klass
1:a Nicklas Gustavsson 900kr.
2:a Niclas Truedsson 700kr.
3:a Stig Ivarsson 530kr.
4:a Carl-Johan Carmling 400kr

B-sidan
1:a Jan Axell 600kr
2:a Per Gustavsson 350kr
3:a Patrik Haldan 240kr.
4:a Kicki Sandberg 120kr

B-klass
1:a Karin Tjärnlund 900kr.
2:a Carin Olsson 700kr.
3:a A-C Kristiansson 530kr.
4:a Curt Friman 400kr

B-sidan
1:a Britt-Inger Gustavsson 600kr
2:a Eva Andrén Forsmark 350k
3:a Gudrun Stigson 240kr.
4:a Erik Lundin 120kr

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg
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RUTINER FÖR SÄKER GOLF
signalerat klartecken för spel till bakomvarande 
spelparti och ställ er i säkerhet. 
• Fortsätt inte spela förrän partiet som blivit ge-
nomsläppt har passerat och är utom räckhåll.

I händelse av farligt spel
Trots att majoriteten som är ute på golfbanorna vi-
sar 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 ute-
stängning, varning eller uteslutning från klubben 
medan ett golfdistriktsförbund kan besluta om till-
rättavisning, 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 in-
cidentrapport till din golfklubb. Olyckor och till-
bud 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. Under-
teckna anmälan och sänd med post till det golfdi-
striktsförbund 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. 

Om du tänker: undrar om jag kan slå? Spela 
inte!
För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt mås-
te golfspelare, banpersonal och andra som vistas på 
en golfanläggning känna till och följa de säkerhets-
rutiner 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 perso-
ner 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 vän-
tar 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 ban-
personalen 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 vän-
tar. 

När du letar efter en golfboll 
Det är ett allmänt missförstånd att du ska leta i fem 
minuter innan bakomvarande spelparti släpps ige-
nom. 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 ige-
nom, 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 ge-
nomsläpp: 
• Håll ständig utkik bakåt efter bak-
omvarande 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. 
• Meddela dina spelkamrater att du 

Stöd oss när du spelar 
hos Svenska Spel!

Vi är en av 
klubbarna 

som kan dela 
på 50 miljoner!

Vi är anmälda till Svenska Spels satsning SVEA, där du som spelar på något av deras spel med Spelkortet får vara med 
och bestämma vilka klubbar som ska dela på 50 miljoner kronor per år. För varje klubb gäller det att samla så många 
poäng som möjligt. Poäng som vi får när du spelar med Spelkortet. Du väljer oss som favoritklubb i din spelbutik, på 

svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111111. Vi tackar redan nu för ditt stöd!
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