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Ordförande  
säger...

Postadress
Vadstena Golfklubb
Kungs Starby 801
592 94 Vadstena

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

Telefon
Kansli  0143-124 40
Shop  0143-124 80
Klubbchef  070-289 15 22
Pro  070-211 14 83

E-mail
kansli@vadstenagk.nu

Hemsida 
www.vadstenagk.nu

Ansvarig utgivare
K-G Broman 

Manus till Peggen
Mejlas till  
kansli@vadstenagk.nu 
eller skickas till klubben  
eller lämnas på kansliet.

Layout
Text & Bild Motala AB

Omslagsbild
Mats Bergmar

Denna säsong år 2020 har varit 
jobbig för många med allt vad 
Corona/pandemin ställt till med. 
Samtidigt tycker jag att alla gol-
fare/klubbar har skött det hela 
mycket bra.
Folk har hållit avstånd, vi har 
tvättat våra händer och använt 
den handsprit som funnits på alla 
klubbar. Vadstena Golfrestaurang 
har skött sin del på ett beund-
ransvärt sätt.
Samtidigt är det inte lätt när det-
ta hemska virus slår till med full 
kraft. Cirka en miljon människor i 
världen har gått bort.
Golf verkar vara den sport som 
man har kunnat spela, smittoris-
ken på anläggningen/banan är 
förmodligen inte så stor.
Vi är ute i friska luften och vi får 
spela och umgås på rätt sätt.
Vadstena Golfklubb har detta år 
kunnat erbjuda en anläggning av 
bästa klass.
Många medlemmar och greenfee 
gäster har spelat golf som aldrig 
förr.
Tiderna har räckt till för alla även 
om det varit ansträngt ibland.
Banan har fått mycket beröm 
liksom resten av anläggningen. 
Restaurangen har serverat god 
mat med bra service. Vår hus-
bilsparkering har tidvis varit mer 
än fullbelagd. 
Golfstore Vadstena har haft 
många glada och nöjda kunder. 

Det har utbildats många nya 
golfare som tagit sitt steg in i vår 
underbara sport.
Jag vill tacka greenfeegäster, mat-
gäster, Vadstena Golfrestaurang, 
klubbens personal samt Golfstore 
Vadstena för ett mycket bra år. 

Slutligen vill jag vädja till er  
medlemmar, att om ska vi kunna 
bedriva den verksamhet vi har idag 
och sträva efter att bibehålla och 
utvecklas i framtiden är vi i stort 
behov av ert ideella stöd. 
Det gäller alltifrån ordförandeskap 
i samtliga sektioner samt vara 
behjälplig vid behov. I dagsläget är 
vi i behov av ordförande i tävlings-,  
herr- och medlemssektion samt till 
valberedningen inför 2021.
Vid intresse kontakta kansli eller 
mig som ordförande.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 
OCH FRAMGÅNGSRIKA.

Med vänliga hälsningar
Er ordförande
KG Broman
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En golfsäsong med mycket växlan-
de väder, men lagom till vår golf-
vecka kom det väder som de flesta 
golfare vill ha. Varmt, ingen vind, 
snabba greener en bra golfvecka 
med bra tävlingar. Kul att vi får så 
många greenfeegäster på våra täv-
lingar. Samtidigt som vår banper-
sonal gjorde så att vi fick en bana 
i toppskick. Med många bra resul-
tat.  När jag ändå är inne på ämnet 
bana så är det så kul att höra alla 
lovord om Vadstena Golfklubb och 
vår bana. Det gör gott i hjärtat när 
greenfeegäster påtalar att hit kom-
mer vi gärna igen.

Våra fostrade spelare som nu till-
hör Landeryds Golfklubb, Gabbe, 
Johannes och Kristoffer har besökt 
oss ofta denna säsong, dels för att 
träna men även för att tävla på sin 
moderklubb. Kul killar, lika roligt 
varje gång ni gästar klubben. 

Själv har jag drivit Handi-Golf, 
stroke-puttarna, för tredje året från 
maj till september månad varan-
nan tisdag. Tacksamma deltagare 
som får tillfälle att träna upp sin 
balans och koordination.  Golf är 
friskvård viket jag nu kan inflika. 
Mina deltagare avslutade med en 
tävling på puttinggreen på Vadstena 
Golfklubb mot stroke- puttarna från 
Linköping, 9 hål. Vilka som vann, 
mina deltagare tog platserna 1-4. 
Resultatet talar för sig själv: träning 
ger färdighet. Nästa år skall vi även 
hålla till på Driving Rangen.

Vadstena Golfklubb har en myck-
et uppskattad nybörjarutbildning 
som även i år varit välbesökt.                        
Joakim Hallberg och Eva Palmer-
Axell gör ett toppenjobb. Vissa del-
tagare fick även erfara att det finns 
inget dåligt väder bara dåliga klä-
der. Vi erbjuder alla efter avslutad 
utbildning att bli medlemmar, så nu 
är det bara hoppas att en del väljer 

medlemskap i Vadstena Golfklubb.
Eva Palmer-Axell har även bedri-
vit golfträning för damer som varit 
mycket uppskattat.

Våra fina sponsorer har stöttat vår 
verksamhet, ett hjärtligt tack till er.
Vision 50/50 har av alla inblandan-
de skötts på ett framgångsrikt sätt.
Damm-gruppen gör ett fantastiskt 
arbete.

Vadstena Golfklubb är nu miljö-
certifierade .  Enligt GEO -Golf En-
vironment Organization. 
Bra och tack till alla inblandade
Vad beror då denna framgång på? 
Bra medlemmar, bra sektioner, en 
fantastisk anläggning, bana, ban-
personal, klubbchef, kansliperso-
nal, pro med personal, bra restaur-
ang.

När det gäller restaurang SMAK 
vill jag tacka Oscar och Tobbe för 
detta år. Lycka till i fortsättningen.
Till slut vill jag framhålla vår kom-
mande FRAMTID VÅRA JUNI-
ORER-det är ni som skall föra vår 
framgång vidare.

Tack alla för detta år.
Ordförande
KG Broman

ORDFÖRANDE SÄGER:

Postadress
Vadstena Golfklubb

Kungs Starby 801 
592 94 Vadstena

Besöksadress
Hovsvägen, Hagalund 

Telefon
 Kansli 0143-124 40
 Shop 0143-124 80
 Klubbchef 070-289 15 22
 Pro 070-211 14 83

E-mail
kansli@vadstenagk.nu 

Hemsida
www.vadstenagk.nu

Ansvarig utgivare
K-G Broman

Manus till Peggen
Mejlas till

kansli@vadstenagk.nu
eller skickas till klubbens

adress, alt. lämnas på
kansliet.

Layout
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Vadstena Golfklubbs höstårsmöte 2020

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

jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
6. Sektionschefernas rapport och verksamhetsplane-

ring. 
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkom-

na motioner. 
8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, 

verksamhetsplan samt budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret. 

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

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

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

 I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
  e (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,  

 av vilka en skall utses till ordförande; 
  f ombud till GDF-möte. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid  

inkomna motioner.
11. Övriga frågor. 
12. Avslutning.

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

Valberedning 2021:  Väljs av årsmötet
Ombud till GDF-möte.  
Förslag:  klubbens ordf.

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!

logga in här!

Kansliet informerar!

 

Kallelse till HÖSTÅRSMÖTE  
med Vadstena Golfklubb 

Vi håller ett kort möte utan föredragshållare  
pga pandemin.
Måndagen den 23 november kl 18 i Sparbanken
Eventuella frågor besvaras på tel 0143-124 40
VÄLKOMNA!

Styrelsen för Vadstena Golfklubb

Väl mött den 
23 november!
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Kansliet informerar!
Tack från kansliet 
Året började med stor osäkerhet kring om vi skulle få öppna banan eller inte på 
grund av Covid-19 och smittspridning. Vilken vändning det blev och vilket fantas-
tiskt år golfen haft trots allt. Aldrig har det spelats så många rundor under en sä-
song. Vi har haft ca 6500 fler spelade ronder (då är ej tävlingsronder medräknade).
Detta har också märkts i kansliet, vilket gjort att det stundtals varit hektiskt att 
hinna med. Vi hoppas att vi ändå lyckats hjälpa er med det ni behövt och att ni 
haft överseende med eventuella fördröjningar. 
Trots en så här intensiv säsong tycker vi i kansliet som alltid att det är lika trevligt 
att träffa er medlemmar och det är den varma och härliga atmosfären på 
klubben som gör att det är så roligt att gå till jobbet!
Vi vill rikta ett Stort Tack till vår extrapersonal i kansliet Alicia och Agneta 
som gjort den möjligt för oss att vara lite lediga då och då. Bra jobbat!

Varma hälsningar från kansliet
Jessica och Anna-Carin

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 eftertrak-
tade, 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.

Ändrade förhållanden 
inför 2021?
Du som tänker ändra kategori/avsluta medlemskap 
inför 2021 eller inte behöver ditt skåp längre!! Detta 
vill vi gärna veta innan den 1 december 2020. 
Tack för hjälpen!

Kansliets öppettider under lågsäsong 
Kansliets öppettider under lågsäsong kan variera. 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, 53 och 1. 

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

5
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Ekonomisk förvaltning
För närvarande är årsavgiften i Vadstena Golfklubb 
5 600 kr för seniorer. För juniorer varierar det från 
1000: - till 2 500: - beroende på åldern. Styrelsen 
föreslår oförändrade avgifter. Detaljerad informa-
tion, se faktarutan ”Förslag på medlemsavgifter 
för år 2021.”
Styrelsen föreslår att årsavgiften samt övriga 
avgifter faktureras efter höstårsmötet, de ska vara 
inbetalda senast sista februari 2021. Möjlighet till 
delbetalning kommer att finnas.
En förseningsavgift på 500 kronor tillkommer 
efter förfallodagen.
En städavgift tas ut med 500 kronor för seniorer 
och juniorer fr.o.m.18 år samt för greenfeemedlem-
mar. 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.
Styrelsen föreslår också ett tak på årsavgiften för 
familjer på max 12 500 kr.
Greenfeeavgifter för år 2021, föreslås enligt fakta-
rutan. ”Förslag på avgifter 2021.”
Nybörjare ska erbjudas två olika allternativ för  
fortsatt spel på vår bana efter utbildningen.
Differentierade greenfeeavgifter på helgerna  
kommer att fortsätta under 2021.
Styrelsen föreslår att ha ”pröva på” medlemskap 
även 2021, då utfallet blev bra 2020.
Vi avser också att försöka få fortsatt avtal med 
samarbetsklubbarna. Bråviken, Landeryd
Norrköping Söderköping Gk, Nyköping, Kalskoga, 
Tranås, Mjölby och Östad. 

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

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

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

Verksamhetsplan 2021
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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 familjera-
batt. Erhåller klubbens företagsrabatter. Kräver 
spelrättsbevis (22 år och äldre).

Årsmedlem* 5600:-
Spela så mycket du vill. Får tillgång till klubbens 
avtal med andra klubbar. Ingen spelrätt krävs.

Passiv 500:- Innehavare av spelrätts-
bevis.
Medlem som under året inte har möjlighet att 
spela.

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

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

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

Sommarlovsmedlem 2100:- 2 månader 
7/6 – 20/8.  Övrig tid full greenfeeavgift.
Student 19-28 år

Prova på medlemskap 3000:- 
För dig som inte varit aktiv på Vadstena Golfklubb 
på 5 år eller kommer från annan klubb.

Junior 18 till 21 år* 2500:-
Spela så mycket du vill.

Junior 14 till 17 år 2000:-
Spela så mycket du vill.

Junior 10 till 13 år 1500:-
Spela så mycket du vill.

Knatte upp till 9 år 1000:- inkl. tränings-
avgift
Spela så mycket du vill.

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

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

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

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

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

Förslag på årsavgifter på  

Vadstena Golfklubb år 2021

Här kan du läsa aktuella rapporter från styrelsen: 
 

www.vadstenagk.nu/vadstenagk/sida/66876/rapport-fran-styrelsen

7
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Greenfeeavgift Vardagar Helg

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

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

Förslag på avgifter på  

Vadstena Golfklubb år 2021
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Styrelsens inriktning.
Ansvarig: Ordförande KG Broman.

Verksamhetsplanen bygger på beslutad 
budget för År 2021 och avser styrelsens 
prioriteringar under 2021. 
 
Styrelsen skall under 2021:

• 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 före-
gående år före den 31/1 

• Leda klubbens verksamhet i ett år  
enligt höstens årsmötesbeslut.

• Utse ordförande i respektive sektion  
på 2 års tid.

• 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 Bankommittén.

• Arbeta tillsammans med klubbens pro 
för ökat medlemsantal och introduk-
tion 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 Vadstena Golfrestaurang/ Erik och 
Anders Felten och Golfstore Vadstena/
Joakim Hallberg.

• Att tillsammans med klubbchef vida-
reutveckla resursgrupperna som kan 
utföra vissa arbeten på/vid banan.

Styrelsens verksamhetsplan 2021

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

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

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

9

Text & Bild, Fabriksgatan 12, MOTALA    info@textbild.se   0141-480 40
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ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Målet för barn- och ungdomssektionen kommer 
2021 vara att fokusera på att kunna ta hand om 
ALLA kategorier spelare inom grupperna. Mål-
sättningen är också att utveckla individen som 
människa. 

Verksamheten är uppdelad i:
Knatteverksamhet 
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 möj-
ligheterna för klubbens ungdomar att i organise-
rad 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 interna för-
mågor. För dem som vill gå vidare i sitt ledarskap 
finns SGF:s utbildningsprogram att tillgå. Ledarre-
krytering 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 viktigaste! Våra juniorer leder denna 
verksamhet efter planering tillsammans med 
pron. 

JUNIOR BREDD
Verksamheten i Junior bredd är delvis åldersan-
passad. Träningen är inriktad på grundläggande 
teknik. Vi anordnar läger och juniorerna har möj-
lighet 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. Träningen blir mera individanpassad  
utifrån spelarens egna planering. 

LÄGER
4 st läger är planerade. Ett hemmaläger, ett läger 
på annan klubb med övernattning, ett prova-på- 
läger 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 utveckla bl a spelstrategi och spelformer. Vissa 
tillfällen utformas spelet till tävling för att träna på 
att tävla. 

VINTERTRÄNING
Vi har som avsikt att erbjuda inomhusträning. 
Dock är tillgängligheten till lämplig lokal ett 
problem. Vi kämpar på för att lösa det. Samtliga 
juniorer och knattar bjuds in. 
SKOLA OCH GOLF
Elever från årskurs 1 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 tjej-
satsning. Dels internt dels i samarbete med andra 
klubbar i syfte att både behålla och rekrytera. 
Extra spelträning, läger, rangeträning, aktiviteter 
utöver golf mm.

POJKSATSNING
I syfte att killarna ska inspireras av att vistas på 
klubben, träna tillsammans och komma ut i spel 
utöver BUS organiserade träningar.  
”Grabbhäng”: återkommande heldagar med 
ledare som t ex Johannes Axell/Gabriel Axell där 
grabbarna tränar, snackar, spelar och umgås.

POÄNGJAKTEN
Tjejer: går ut på att spela så många rundor som möj-
ligt. Mycket spel = utveckling = roligare med golf. 
Killar: Går ut på att vara på klubben utanför ord 
träningstid och spela och träna golf. Olika aktivi-
teter genererar olika poäng. Stimulerar till mer 
träning och spel = utveckling = roligare.

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

Barn- och ungdomssektionen
Verksamhetsplan 2021
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 VIPRABATT
För dig som är medlem

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

Vadstena Klosterhotel SPA

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

 WWW.KLOSTERHOTEL.SE   T  0143 -13 000

Boka Dagspa: spa@klosterhotel.se
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Vi har ca 55 000 st fler medlemmar i år än förra 
året. Golfarna spelar mycket mer, över 2 500 000 
fler rundor spelade i år. Även greenfee spelet har 
ökat markant. Detta ger en bättre ekonomi för de 
flesta golfklubbarna i Sverige. Men det ger också 
andra effekter som tex ökat slitage på banan, 
maskiner och personalen. Många arbetsmoment 
tar också längre tid att genomföra.
I genomsnitt har alla svenska banor haft en 
ökning på över 6000 st rundor/ 18 håls bana 
om året. Det är ungefär lika mycket som 100 st 
företagsgolfer. Att mobilisera personal, maski-
ner, tömma papperskorgar, städa mm för 100 st 
EXTRA företagsgolfer per år hade krävt mycket 
resurser. Men det är exakt den mängden rundor 
som ökat i år, i genomsnitt. På många banor är 
det mycket mer.
Hade man haft 100 st extra företagsgolfer ett år 
hade man nog hyrt in extra maskiner, köpt in vis-
sa saker man hade behövt för att hinna med och 
för att kunna leverera en tillräckligt bra produkt. 
Man hade nog anställt någon mer greenkeeper 
för att hinna med jobbet och för att hålla anlägg-
ningen snygg och representativ när det kommer 
så mycket folk.
Vad är då skillnaden mellan 100 st extra företags-
golfare eller drygt 6000 st extra golfare/rundor?
Det är bara sättet man betalar! Vi pratar i båda 
fallen om människor som till råga på allt är våra 
kunder och vänner. De är folk som betalat oss/
klubben för att få en upplevelse. Man har åkt till 
golfbanan av egen vilja och man vill inte bli be-
sviken. Blir man det kanske det leder till att man 
byter klubb eller i värsta fall slutar med golf.
Den vakna proaktiva klubben har säkert redan 
börjat tänka på nästa år. Och det finns mängder 
med kompetenta medarbetare i PGA of Sweden, 
GAF - Golf Administratörernas Förening Sverige 
och SGA. Den vakna klubben har säkert en vaken, 
proaktiv Course manager, klubbchef och PGA Pro 
som påtalat detta för sin styrelse. För den klub-
ben som agerar först är alltid vinnaren. De andra 
klubbarna som följer efter ledaren år 2 kommer 
att göra samma sak men hamna på efterkälken. 
De som inte agerar alls kommer troligen att spela 
i divisionen under de andra framledes.
Därför är rådet att:  
Fundera redan nu på hur många golfare/rundor 
som ni tror kommer att spelas nästa år på er 
bana. Budgetera och planera efter det förvän-
tade läget. Det kommer med all sannolikhet att 

spelas mycket mer än år 2019. Kanske lika mycket 
som i år. Om inte lika mycket så i alla fall mycket 
mer än förra året.
Vad är det som tar mer tid när det gäller skötsel 
av banan? Det vet ni bäst när det gäller er bana. 
Men de flesta banorna har förbrukat betydligt 
mer tid på tex tömma papperskorgar, städa runt 
klubbhus och driving range, plocka rangebollar, 
kratta bunkrar, fylla i uppslagna torvor på tees 
och fairway mm. Ökar man inte antalet timmar 
på dessa moment ser anläggningen ut att vara 
mer ”skräpig” än tidigare. Men lägger man mer 
tid på detta så ”tar” man tid från något annat 
som i sin tur inte kommer att kunna hålla lika 
höga kvalitet som tidigare.
Många har även upplevt att det tar betydligt mer 
tid att klippa då de haft spelare på banan då de 
tidigare år varit fria att arbeta innan golfarna 
kommit till banan. Många känner redan större 
behov av mer fröer, sand, maskiner mm för att 
hålla banan i samma skick som innan pga av det 
höga speltrycket. 
Allt för många course managers har påtalat att 
de fått dra ner på antalet luftningar eller dress-
ningar pga det höga trycket. Minskat eller efter-
satt underhåll kan bli betydligt dyrare med tiden 
då spelytors kvalitet sjunker. Det drar ofta med 
sig att både greenfee och antalet medlemmar 
minskar.
En annan viktig resurs, den viktigaste, som slits 
hårt under det ovanligt höga trycket är perso-
nalen. Många av oss som jobbar i golfbranschen 
gör det för att vi gillar det. Administratörer, pro 
eller greenkeepers, alla gillar att leverera en bra 
produkt till sina medlemmar och kunder. Det är 
nästan ett kall att få leverera en, i det närmsta 
perfekt, spelyta till golfarna. Men när det blir 
för många övertidstimmar kan det bli svårt att 
leverera samma goda resultat och med samma 
härliga entusiasm. Många kan det men det är 
inget man får ta för givet. Här blir priset det allra 
högsta om vi inte tänker oss för och ser till att 
vi har tillräckligt med resurser. Det är viktigt att 
tänka på arbetsmiljön innan någon påtalar det.
Agera nu dvs planera och förklara läget för de 
som behöver sätta sig in i detta. Det kan vara 
klubbchef, styrelse eller varför inte skriva om det 
i medlemsmailet. Då har medlemmarna hunnit 
sätta sig in i detta och förstå sambanden om det 
kommer upp på årsmötet.
Lycka till med planeringen inför 2021.

OBS!
Viktig läsning för styrelser, klubb-
ledning och golfare i allmänhet!
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Damsektionens uppgift är att vi ska arbe-
ta för att uppnå dess mål. Att ha trevligt 
tillsammans, social samvaro, och att få fler 
damer att trivas i vår golfklubb.
Vi ska tävla en del mot varandra och även 
mot andra klubbar i seriespel. Syftet med 
det är, att vi ska få ut mer av vårt golfande.
• Damsektionen ska arrangera ett upptakts-

möte i början av golfsäsongen.
• Damsektionen ska se till att genomföra 

onsdagstävlingar, med varierande tävlings-
program.

• Genomföra Stora Damdagen i augusti 
månad.

• Arbeta för Klubbutvecklingsprogrammet 
Vision 50/50 som är en plan för ett inklu-
derande och jämställt Golf Sverige.

• Damsektionen ska jobba för TEE 45.

Damsektionen

Damsektionen  
verksamhetsplan

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

• Informera om Förmåns/medlemsaktiviteter
• Annonsering
• Flera medlemmar
• Göra filmer/video i marknadssyfte
• Facebook

Marknadssektionen 
verksamhetsplan

Kennet Magnusson  
har gått i pension!
Efter 21 år i Vadstena Golfklubbs tjänst har nu Kennet fått 
en välförtjänt ledighet. Vi på klubben och speciellt vi som 
jobbar på bana saknar redan ditt skratt och glada humör. 
Du har alltid varit en lojal medarbetare och gjort ditt bästa 
för klubben och dina arbetskamrater. Utöver att du gjort 
ett bra arbete på bana, där du har utfört alla förekomman-
de arbetsuppgifter på ett föredömligt sätt, så har du även 
ordnat med Herrgolfen i alla dessa år. Jag vet att du, liksom 
många andra gått igenom svårigheter i livet men du har all-
tid kommit tillbaka som den glada och trevliga Kennet som 
du alltid har varit. 
Vi saknar dig redan och du är välkommen att fika när du vill 
i lunchrummet.
Mats Bergmar, Klubbchef
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Vi kommer fortsätta att laga och renovera 
bevattningsanläggningen som nu blivit till 
åren. Det är främst elektroniken och mem-
branen i ventilerna som behöver bytas. 
Många spridare behöver grävas upp och hö-
jas eftersom 30 års dressning  har gjort att 
de nu sitter för djupt. Trasiga spridare byts 
efterhand hela tiden.
Vi kommer fortsätta att optimera klippruti-
nerna på alla ytor för att spara tid och bräns-
le. Bränslekostnaderna har skenat i höjden 
och det ser inte ut att bli billigare i framtiden. 
Det innebär lite mera högruff och något sma-
lare Fw på vissa hål.  
Som ni kanske har märkt så är greenområde-
na större och bättre klippta än tidigare.
Det beror på de nya mindre Fw-klipparna vi 
köpt de senaste åren. 
Nya tees på hål 8 kommer att byggas. Det 
beror på att ladugårdstaket på andra sidan 
vägen håller på att demoleras av spelare 
som slår långt och snett. Vi flyttar tee 58 
närmare vägen då blir det en annan spellinje 
och förhoppningsvis kommer bollarna inte 
att nå taket då.
Vi bygger även ett nytt tee 45, så att vi nu får 
bevattning på alla tee 45.
Plantering av träd på hål 4 och 16 kommer 
att ske enligt önskemål från bansektionen.

Gallring och uppstamning av träd och buskar 
kommer att ske runt hela banan. När träden 
börjat ta fart så behövs en årlig genomgång 
av banans trädbestånd för att få optimalt  
ljusinsläpp och luftväxling. 
Vi kommer fortsätta att 
spara högstubbar och 
anlägga vedupplag med 
ekgrenar för att gynna 
den biologiska mångfall-
den, detta är en del av 
klubbens miljöarbete.

 
Investering i markanläggningar 2021 
- Nya tee, 58 och 45 på hål 8. 100 000: -
 

Maskininvesteringar 2021     
- En demokörd  

Green klippare (TORO) 537 500:- 
- Ett demokört arbetsfordon/   

golfbil med eldrift. 135 750:-
- Lösen av leasingkontrakt. (två st.) 38 000:- 

 
Mats Bergmar 

Bandriften verksamhetsplan
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Bansektionens medlemmar ansvarar för att ta tillvara 
medlemmarnas och gästernas åsikter angående banan 
och övningsområdena på Vadstena GK. Förslag till för-
bättringar 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. 
• Planeringsmöte i mars
• Banvandring, första veckan i maj. 
• Masterplan hål 1–9, mitten av juni. 
• Masterplan hål 1– 018, mitten av augusti. 
• Överlämnande av Masterplan, Prio. Lista till  

Styrelsen och banchefen, ca. 15/9

Från bansektionen

Inventering av banans växter
Gösta Thorn, vår växtspecialist i klubben, har i år vid ett 

flertal tillfällen inventerat och dokumenterat växter ute på 
vår bana. Detta som ett led i vår Hållbarhet- och miljöplan.

Tack Gösta för ditt engagemang!
Projektet kommer att sammanställas och finnas  

så att alla kan ta del om det så småningom.  

Vill du följa banpersonalens vardag?
Drygt 70 st medlemmar följer oss redan på facebook och vi 
ser gärna att den gruppen växer, så gå in och gilla Greenteam 
Vadstena GK för att ta del om vad som händer på banan. 
Välkomna! 
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Årets tävlingssäsong blev minst sagt annor-
lunda. Tävlingssektionen hade planerat ett 
tävlingsprogram och vi såg verkligen fram emot 
att genomföra alla tävlingar. Men sedan kom 
Covid-19 och omkullkastade det mesta… När 
väl restriktionerna för tävlingar släpptes i tid för 
golfveckan, kunde vi sätta igång och genomföra 
tävlingarna. De tävlingar som genomfördes blev 
det ett stort intresse kring. Golfveckan är som 
vanligt en av årets höjdpunkter och det var i 
stort sett fullt deltagande. 

Att alla tävlingar inte blev av har vi full förståelse 
för och vi vill passa på att tacka alla sponsorer, 
oavsett om tävlingen genomfördes eller inte, för 
året säsong. Vi hoppas på att vi kan ta nya tag 
till säsong 2021 med ett intressant tävlingspro-
gram. 

En viktig del av utvecklingen av golfspelet och 
en golfklubb är tävling. Genom tävling utvecklas 
allt ifrån spelaren, sektion, administration och 
bana. Spelaren utvecklar sitt eget spel och kan 
knyta nya kontakter och hitta nya golfvänner. 
Nya medlemmar kan hitta vägar in till ett socialt 
sammanhang på golfklubben. Ofta toppas ba-
nan vid tävlingstillfället vilket genererar bättre 
spelytor över tid. Det blir ett engagemang för 
tävlingen och klubben genom de som jobbar 
med arrangemanget.  

Att forma ett tävlingsprogram på en golfklubb 
som har 18 hål har sina begränsningar. När täv-
ling genomförs så är banan avstängd och ofta är 
tävlingsdagen under helger. Därför är det viktigt 
att vi som klubb och sektion har ett balanserat 
synsätt när vi planerar verksamheten och täv-
lingsprogrammet. En balans som ska ta hänsyn 
till green-fee spel, sällskapspel och tävlingsgolf. 

En nyhet under året var Vadstena Scramble, 
äkta makar/partner och 2-generation. Tävling-
en blev fulltecknad och mycket uppskattad. På 

första tee hade vi en speaker, Henrik Elofsson, 
som gav alla spelare en härlig start på tävlingen. 
Tack till dig Henrik!

Stort tack till Kennet Magnusson som under 18 
år tagit hand om herrgolfen. Vi bugar och tackar 
för ditt otroliga engagemang för herrgolfen. 
Johan ”Muggen” Carlson tar över Herrgolfen till 
nästa säsong.

Sektionen har som avsikt att genomföra säsong 
2021 med ett liknande upplägg som 2020. Det 
råder lite frågetecken kring Ligma Tour – Vadste-
na GK Open då Ligma ännu inte tagit beslut om 
hur deras tävlingsprogram ser ut till säsong-21. 
Vi söker sponsor till Vadstena scramble. Det är 
inte optimalt att Vadstena GK tar startavgiften 
för tävling som priser bara för att kunna genom-
för tävlingen, eller att shop ska sponsra ytter-
ligare fler tävlingar. Vi tror att det kan finnas 
sponsorer som kan dra fördel att kunna erbjuda 
en trevlig tävling för Vadstena GK:s medlemmar. 
Vi är ju 1000 potentiella nya kunder…

Vi har som ambition att höja upplevelsen av 
golfveckan ytterligare. Har ni idéer och förslag 
så tas de tacksamt emot på joakim@hallbergs-
golf.se

Vi vill gärna se fler green-feespelare delta i våra 
tävlingar. Vadstena GK har alltid en fantastisk 
finish på banan och under tävling är banan extra 
fin. Genom tävling så kan vi marknadsföra vår 
golfbana och få ett ökat greenfee-intäkt vid ett 
senare tillfälle.  

Vill du vara aktiv i tävlingssektionen under 2021,  
så kan du höra av dig till Joakim Hallberg.

Tack till alla ni som varit behjälpliga under  
tävlingarna!

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

Tävlingssektionen  
verksamhetsplan 2021
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KM
Herr:  Jan Wiik 
Dam:  Ebba Klippinger

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

KM Hcp    Celeste Levin
Guldputtern  Ewa Ahlstedt     

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

Klubbmästare 2020!

Vi gratulerar Urban Sand-
berg som vunnit sin klass 

i KM i hela 10 år i rad.
Grymt jobbat!

Verksamheten för 2020 har löpt enligt plan.

Arbetet för 2021 blir att fortsätta enligt vad 
som lades fram i certifieringen och den egna 
långsiktiga planen.

Utöver det dagliga arbetet som utförs av 
ansvariga tjänstemän kommer fokus bli på 
att inventera träd och buskar samt påbörja 
inventeringen av kräldjur. Även inventeringen 
av fåglar och däggdjur skall planeras och om 
möjligt påbörjas under 2021.

Inventeringen av insekter kommer att ske 
2022 och planläggningen för det påbörjas i  
slutet av 2021 med avsikt att hitta professio-
nell hjälp.

Sektionen bör öka sin visualisering bland an-
nat genom att informera bättre om vad som 

pågår och vad som slutförts. Hur detta skall 
ske skall tas fram under 2021.

Samarbete med de i certifieringsgruppen kan 
förbättras i avsikt att ta hjälp av varandra hur 
man bäst tar tillvara möjligheter att stärka 
hållbarhetsutvecklingen.

Önskvärt är att sektionsarbetet får bättre visu-
ell möjlighet i entrén kommande år. En diskus-
sion skall tas upp med styrelsen och kansli för 
att finna en lämplig lösning.

Sektionen behöver utökas med minst en  
person, vilket helst skall vara en kvinna.

Verksamhetsplan för  
Hållbarhets- och miljösektionen 
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Anders och Erik med  
personal tackar alla gäster  
för säsongen 2020!

Välkomna igen när restaurangen  
öppnar i vår!

18

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

Från och med säsongen 2020 kommer vi, 
Erik och Anders Felten ta över golfres-
taurangen. Vi har sedan tidigare erfaren-
het av restaurang-branschen men driver 
idag ett annat företag tillsammans som vi 
kommer driva vidare även 
i fortsättningen .

VI VÄLKOMNAR ERIK OCH ANDERS TILL
VADSTENA GOLFRESTAURANG 2020!

Under vintern kommer vi att skicka ut en enkät till 
medlemmarna som vi hoppas att ni vill svara på för 
att hjälpa oss att skapa en så attraktiv restaurang som 
möjligt.

Väl mött golfsäsongen 2020!

Golfstore Vadstena   Tel 0143-124 80   joakim@hallbergsgolf.se   www.hallbergsgolf.se

Bästa golfare!

Välkomna till vår traditionella 
julöppning i shopen!

Öppettider: 7–8, 15–16 &  
22–23 december kl 10.00–14.00

Golf är världens roligaste spel! Att dessutom få jobba med det 
på Vadstena GK är fantastiskt och mycket trivsamt. Jag med min 
personal är så tacksamma för att få vara en del av Vadstena GK 
och Ert golfspel. Tack alla för golf-år 2019!

Om säsong 2018 var då bollen aldrig slutade rulla på stenhårda 
och torra fairways, så var årets säsong betydligt mjukare och bol-
len stannade där den landade. Sällan har vår golfutbildning varit 
så spännande och utmanande vädermässigt. Vi har utbildat gol-
fare i ur och skur, blixt och dunder ovan och hällregn från sidan.

Golfutbildningen har gått på högtryck under hela säsongen. En 
av mina viktigaste roller som PGA-pro är att få fler att börja spela 
golf. I Gröna-kort kursen tar Eva och jag hand om nya golfare och 
ger dem en snabb och lärorik väg in till golfen. Det är så skoj att 
lära ut golfspelets moment till nya golfare. Evas träningstimme är 
en succé! Här lär Eva våra kvinnliga medlemmar träna golf i en 
social miljö där alla kan känna sig välkomna.  

Under hösten fick jag besked om att jag är nominerad till ”The 
Custom Fitter of the Year” i Sverige. Det är PING tillsammans 
med Golfstore som utsett tre finalister som får åka till PINGs 
huvudkvarter i Scottsdale, Arizona, under februari månad där 
PING håller en prisceremoni och utser en vinnare. De andra två 
är PGA-Pro från Salems GK och Lanna GK. Jag är så tacksam 
och stolt över detta! Dessutom att få träffa familjen Solheim är 
grymt. Jag återkommer med ett repotege i vårens Peggen om 
denna resa.    

Slutligen vill vi i shopen tacka alla medlemmar och personal av 
Vadstena GK. Vi önskar er alla en välmående höst/vinter. Ta hand 
om Er! 

Bästa golfhälsningar
Joakim Hallberg med personal

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

Titleist Tour 
Soft

2.995:-
(Ord. pris 4.499:-)

Wilson D350
Dam, SW-6

Golflektioner med Joakim Hallberg
”Ge bort ett bättre golfspel i julklapp”

3 x 25 minuter 975:-
5 x 25 minuter 1.495:-
10 x 25 minuter 2.500:-

1.499:-
(Ord. pris 1.995:-)

FastFold  
Trike vagn

1.395:-
(Ord. pris 1.995:-)

Titleist Light- 
weight  
Vagn- 
bag

1.295:-
(Ord. pris 1.995:-)

Wilson EXO 
Vagn- 
bag

fr 3.995:-
(Ord. pris fr 5.995:-)

Wilson C300
Herr, PW-5, stål/grafit

Grepp-byte
Ta dina klubbor till shopen så fixar vi nya grepp, 
fräschar upp skåror och tvättar dina klubbor.

90:-/klubba
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BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2021

Intäkter, utfall  2016  2017  2018   2019  Budget 2020 Budget 2021
Medlemsavgifter  2 911  2 945  3 200  3 500  3 250 3 300 
Greenfee  1 564  1 510  1 600  1 700  1 700 1 800 
Sponsorer  542  658  650  650  670 650 
Tävlingsintäkter  182  153  180  180  190 190 
Div. Bidrag  630  693  697  707  695 558 
Hyresintäkter  42  42  42  52  52 52 
Övriga Intäkter  473  284  266  386  386 406
S:a Intäkter  6 344  6 285  6 635  7 175  6 943 6956

Kostnader, utfall  2016  2017  2018  2019  2020 2021
Drift bana  -1 281  -1 329  -1 360  -1 385  -1 365 -1 380 
personal  -3 206  -3 271  -3 450  -3 473  -3 717 -3 696 
Avg. SGF/ÖGF  -183  -189  -195  -220  -195 -192 
Sektioner  -223  -154 - 188  -180  -130 -126 
Administration  -555  -459  -497  -602  -589 -545 
Fastighet  -267  -274  -285  -330  -290 -310 
Arrende  -207  -207  -207  -207  -207 -214 
Finans.kostnader  -116  -112  -115  -135  -120 -143 
Avskrivningar  -350  -375  -288  -260  -330 -350
S:a Kostnader  -6 388  -6 370  -6 585  -6 792  -6 943 -6 956
Utfall / Budget  -44  -85  454  383  0 0

 MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2015-2025
       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2015-2026

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

Avskrivningstider: Green, fw o teeklippare 5 år. Ruffklippare o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år.  Kostnader inkl.moms.
Röda siffror inlösen kostnaden då vi köper maskinen från leasingbolaget.                                                                                                                                                                                        Mats Bergmar. 2011-01-19                                             
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DAMSEKTIONEN
Damsektionens uppgift är att vi ska arbeta för att uppnå 
dess mål. Att ha trevligt tillsammans, social samvaro, 
och att få fler damer att trivas i vår golfklubb.
Vi ska tävla en del mot varandra och även mot andra 
klubbar i seriespel. Syftet med det är att vi ska få ut mer 
av vårt golfande.
Damsektionen ska arrangera ett upptaktsmöte i början 
av golfsäsongen.

MARKNADSSEKTIONEN

Damsektionen ska se till att genomföra onsdagstävling-
ar, med varierande tävlingsprogram.
Genomföra Stora Damdagen i augusti månad.
Arbeta för Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 
som är en plan för ett inkluderande och jämställt Golf 
Sverige.
Damsektionen ska jobba för TEE 45.

Damsektionen
Ordf. Tina Tybring Andersson

• Flera Hålsponsorer
• Reklamplatser på klubben
• Trivselresa/annan aktivitet för sponsorer
• Mer 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

Vi fortsätter vårt arbete med att sträva efter 
att bli mer effektiva, kostnads- och miljö-
medvetna. Som ett led till detta kommer vi 
under 2021 ej att erbjuda utprintade scorekort 
till sällskapsspel utan enbart till tävling eller 
liknande. Fler och fler golfklubbar har redan 
tagit steget och nu är det vår tur… och visst 

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

Klubben informerar 
Inga utprintade scorekort 2021
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Först ett stort tack till er alla som svarat på under-
sökningen där det totala antalet var 289 st. Det är ett 
viktigt instrument för klubben och styrelsen att kunna 
få en skattning av var vi står som klubb. 

Ambassadörspoäng (ADP) är ett mått mellan 0-100.

Generellt sett så har VGK höga ambassadörspoäng 
och mäter sig väl med andra klubbar i distriktet och i 
Sverige.

1. Vill rekommendera VGK till andra får 76 ADP och 
är 33 p över distriktet. De med ålder 66+ ger 84 
ADP och 19-30 år 56 ADP, alltså lite osäkrare med 
vad de yngre tycker om VGK.

2. Del i socialt nätverk får totalt 81 ADP och kvin-
norna är mer nöjda än männen och ger 84 ADP.

3. Tävlingar bedömer medlemmarna att det är en 
bra blandning mellan tävlingar och övrigt socialt 
spel. 73 ADP är i paritet med övriga klubbar i 
distriktet.

4. Medlemsavgifter värderas till 81 ADP och är i pa-
ritet med övriga klubbar, när man värderar avgift 
vs värde för medlemskapet är det 82 ADP. Även 
medlemsformer värderas högt till 80 ADP.

5. Mat, dryck och restaurangen i sin helhet får ett 
mycket gott omdöme där ADP är 81 och är +6 p 
över distriktet.

6. Banan anses välskött och i mycket bra skick, ADP 
är 85, +9 vs distriktet

7. Pro, träning 89 ADP, +6 vs distriktet och shopen 
89 ADP, +19 vs distriktet.

8. Ledning får ADP 79 men man önskar en tydlig-
het i Klubbens strategi, verksamhetsidé och mål 
vilket styrelsen nu håller på att ta fram. 

9. Receptionen får högsta betyg ADP 94 vilket är 10 
över distriktet.

10. Antalet lediga tider får ADP 60, vilket tyder på 
att man inte får den önskade tiden på dagen el-
ler helgen. Beläggningsgraden på banan är 62% 
vilket visar att det finns tider.

11. Träningsområden ADP 83 och +10 vs distriktet.

12. Tränare/Pro ADP 72 är +17 vs distriktet.

13. Anledning till att inte vara medlem om 2 år är 
oftast beroende av ålder och hälsa 17% svarat 
att de troligen inte är medlemmar om två.

14.  87% spelar för att det är roligt. 

Våra hörnstenar, som bygger en bra klubb, bana, 
träning, Pro, receptionspersonal och restaurang 
mäter sig väl med andra klubbar och skapar gott 
samarbete och fin social gemenskap för våra med-
lemmar. 

• Önskemål från medlemmarna är:
• Regelkurs
• Kiosklucka
• Gruppträning
• Bättre hemsida
• Pubkvällar
• Enkla sociala tävlingar (45% vill inte tävla alls)
• Se över indexreglering
• Bättre skyltning mellan 9:an och 10:an
 

Låt oss fortsätta att bygga vår klubb till en rolig, 
social och välskött klubb där både medlemmar 
och greenfeegäster trivs. Utan dig som medlem 
lyckas vi inte, så engagera dig gärna i vår fort-
satta utveckling.

Resumé av utfall i Players 1:st   
(medlemsundersökning)

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, anslagstavlan i klubbhuset 
och sociala medier, ni som har anmält e-mail 
kommer även att få det där.
Är ni tveksamma, ring kansliet 0143-124 40.

Golfstore Vadstena   Tel 0143-124 80   joakim@hallbergsgolf.se   www.hallbergsgolf.se

Bästa golfare!
Vilket annorlunda golf-år det blev! Det var väldigt svårt att tro i mars/april 
månad när Covid-19 kom och vände upp och ner på hela vårt samhälle 
att golfen skulle göra sin starkaste säsong någonsin. Vi har kunnat spela 
trots att många andra aktiviteter har stått stilla. Jag har aldrig varit med 
om att det varit så mycket liv och rörelse på golfklubben. Detta borgar för 
flera bra år framöver för golfen. 

Säsong 2020 tycker jag är Vadstena GKs starkaste säsong som jag 
upplevt under mina 15år på klubben. Dels på grund av att fler spelar och 
det har varit många som besökt golfklubben. Men mycket beror också 
på att alla professionella delar av vår verksamhet; restaurang, banan, 
kansli, shop och golfutbildning fungerar fint och att alla är intresserade 
av att göra sitt bästa för Vadstena GK. Det är fantastiskt kul att se det 
och jobba under sådana förhållanden. Tack alla!

Golfutbildningen har gått på högtryck. Vi har aldrig haft så mycket bok-
ningar på lektioner och kurser som i år. Vi upplever för varje år som går 
att folk kommer långväga för att få vår hjälp att spela bättre och roligare 
golf och det har varit så även denna säsong. Det är verkligen kul att 
vår verksamhet kan vara så pass mångfasetterad och locka så många 
golfare.

Jag har tagit beslutet att det inte blir någon golfresa under hösten  
eller till våren. Jag känner att det inte är läge att gå ut med en gruppresa  
under dessa tider. Vi tar en paus med golfresan och tar nya tag till  
hösten 2021.

Håll igång i vinter med allsidig träning och golf. Att spela bra 
golf kräver många färdigheter. En viktig förmåga är att kroppen är redo 
för golfspel, så du kan röra kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt. 
Behöver du tips och råd finns jag tillgänglig för dig. Se till att ha en  
putter och golfklubba hemma. Putta 5 minuter varje dag, träna på att 
putta rakt. Träna ditt grepp och uppställning i vardagsrummet med golf-
klubban. Träna på att stå rakt med fötter och axlar. Svinga inte för högt 
så taklampan ryker! Jag har slagit sönder ett flertal…

Vi vill välkomna dig till vår julöppning i shopen under december månad. 
Vi pyntar shopen med julstämning och julklappstips - Ge bort ett bättre 
golfspel genom lektioner eller träningskort på driving rangen är ett säkert 
kort som uppskattas, eller varför inte en putt-matta till någon som behö-
ver förbättra sin puttning. Glöm inte bort de minsta golfarna; att få golf-
bollar eller något annat som gör att de längtar till nästa års golfsäsong.  

Tack för säsong 2020 och vi önskar er alla en trevlig vinter!

Bästa hälsningar Joakim, Eva, Sara och övrig personal.

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

Julklappserbjudande  
på Titleist Pro  V1
Snygg julförpackning till ett riktigt bra pris.

Golflektioner till julpris
Ge bort golflektioner med Joakim  
Hallberg och utveckla golfspelet.

 3 x 25 minuter 975:-
 5 x 25 minuter 1.495:-

Vi hjälper dig med dina julklappar!
12–13 & 19–20 december  kl. 10.00–16.00

JULÖPPET!

Julklappen  
som aldrig slår fel! 
Ge bort ett Golfstore presentkort.
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Bästa golfare!
Vilket annorlunda golf-år det blev! Det var väldigt svårt att tro i mars/april 
månad när Covid-19 kom och vände upp och ner på hela vårt samhälle 
att golfen skulle göra sin starkaste säsong någonsin. Vi har kunnat spela 
trots att många andra aktiviteter har stått stilla. Jag har aldrig varit med 
om att det varit så mycket liv och rörelse på golfklubben. Detta borgar för 
flera bra år framöver för golfen. 

Säsong 2020 tycker jag är Vadstena GKs starkaste säsong som jag 
upplevt under mina 15år på klubben. Dels på grund av att fler spelar och 
det har varit många som besökt golfklubben. Men mycket beror också 
på att alla professionella delar av vår verksamhet; restaurang, banan, 
kansli, shop och golfutbildning fungerar fint och att alla är intresserade 
av att göra sitt bästa för Vadstena GK. Det är fantastiskt kul att se det 
och jobba under sådana förhållanden. Tack alla!

Golfutbildningen har gått på högtryck. Vi har aldrig haft så mycket bok-
ningar på lektioner och kurser som i år. Vi upplever för varje år som går 
att folk kommer långväga för att få vår hjälp att spela bättre och roligare 
golf och det har varit så även denna säsong. Det är verkligen kul att 
vår verksamhet kan vara så pass mångfasetterad och locka så många 
golfare.

Jag har tagit beslutet att det inte blir någon golfresa under hösten  
eller till våren. Jag känner att det inte är läge att gå ut med en gruppresa  
under dessa tider. Vi tar en paus med golfresan och tar nya tag till  
hösten 2021.

Håll igång i vinter med allsidig träning och golf. Att spela bra 
golf kräver många färdigheter. En viktig förmåga är att kroppen är redo 
för golfspel, så du kan röra kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt. 
Behöver du tips och råd finns jag tillgänglig för dig. Se till att ha en  
putter och golfklubba hemma. Putta 5 minuter varje dag, träna på att 
putta rakt. Träna ditt grepp och uppställning i vardagsrummet med golf-
klubban. Träna på att stå rakt med fötter och axlar. Svinga inte för högt 
så taklampan ryker! Jag har slagit sönder ett flertal…

Vi vill välkomna dig till vår julöppning i shopen under december månad. 
Vi pyntar shopen med julstämning och julklappstips - Ge bort ett bättre 
golfspel genom lektioner eller träningskort på driving rangen är ett säkert 
kort som uppskattas, eller varför inte en putt-matta till någon som behö-
ver förbättra sin puttning. Glöm inte bort de minsta golfarna; att få golf-
bollar eller något annat som gör att de längtar till nästa års golfsäsong.  

Tack för säsong 2020 och vi önskar er alla en trevlig vinter!

Bästa hälsningar Joakim, Eva, Sara och övrig personal.

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

Julklappserbjudande  
på Titleist Pro  V1
Snygg julförpackning till ett riktigt bra pris.

Golflektioner till julpris
Ge bort golflektioner med Joakim  
Hallberg och utveckla golfspelet.

 3 x 25 minuter 975:-
 5 x 25 minuter 1.495:-

Vi hjälper dig med dina julklappar!
12–13 & 19–20 december  kl. 10.00–16.00

JULÖPPET!

Julklappen  
som aldrig slår fel! 
Ge bort ett Golfstore presentkort.
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Resultat 2020 A-klass (topp 12)
Jan Wiik 50 poäng 
Per Elving 47 
L-G Svensson 45 
Johan Carlsson 41 
Tobias Eriksson 38 
Tony Kling 35 
Stig Ivarsson 34 
Niklas Gustavsson 33 
Stefan Sandberg 32 
Niclas Truedsson 31 
Johan Lindholm 30 
Alexander Almgren 30

Resultat 2020 B-klass (topp 12)
Jan Lenér 51 poäng 
Peter Karlsson 47 
Lucas Kling 46 
Jan Gustavsson 46 
Gunnar Adolfsson 43 
Görgen Ö Classon 42 
Henrik Rapp 40 
Arne Lundborg 38 
Bengt-Åke Gustavsson 38 
Lars Samuelsson 34 
Christer Angantyr 32 
Lars Erik Rosén 31 
 

Onsdagarna är en 
aktiv dag på Vadstena 
GK. Då spelas både 
damer och herrar sina 
respektive golf-tävling-
ar. Vi i shopen, främst 
Sara, är behjälplig med 
anmälan, betalning 
och glada tillrop. 

Tävlingsledare för 
herrgolfen är Kenneth 
Magnusson som årli-
gen håller koll på resultat och placering. Under årets säsong 
har det spelats 18 deltävlingar vilket resulterade i 917 starter. 
Vilket är det mesta antalet startande i herrgolfens historia. 
Det är 51 spelare i snitt varje onsdag! 

Kenneth tack för sig och lämnar över Herrgolfen till Johan 
”Muggen” Carlsson. Kenneth har ansvarat för Herrgolfen 
under 18 år vilket är en enastående insats. Vi alla bugar och 
tackar dig Kenneth och önskar dig all lycka till i framtiden.  
Stort tack! 

Onsdagsgolfen – Herrar

20

Missa inte chansen 
med Svensk Golf!
Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad 
tidskrift 2020 har  Vadstena GK inlett ett samarbete 
med Svensk Golf.

På detta vis får alla  Vadstenas medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020) 
där även  Vadstena GK får ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration. Detta 
bidrag är tänkt till klubbens juniorverksamhet. 

Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via nedan länk
https://www.dintidning.se/SG2802 senast 30/4.
Länken hittar ni även på hemsidan, under medlem.

Onsdagarna är en aktiv dag på Vadstena GK. Då spelar 
både damer och herrar sina respektive golf-tävlingar. Vi 
i shopen, främst Sara, är behjälplig med anmälan, betal-
ning och glada tillrop. 
Tävlingsledare för herrgolfen är Kenneth Magnusson 
som årligen håller koll på resultat och placering. Start-
avgiften är 50kr/tävling som fördelas ut mellan shopen 
och restaurangen i form av priser. Under året spelades 
18 deltävlingar vilket resulterade i 763 spelade ronder 
totalt. Det var 42 spelare i snitt varje onsdag. Avslut-
ningstävling för dam och herr med middag efter rundan 
hölls gemensamt i Golfrestaurangen.   
Årets vinnare i A-klass är ingen överraskning, klubb-
mästare Jan Wiik segrade även i årets onsdaggolf. B-
klass segrade en rutinerad spelare, Jan Gustavsson. Stor 
grattis till er båda! Era och övriga spelares priser finns 
på era Golf-id (konto) i shopen. 

Onsdagsgolfen – Herrar
Resultat 2019 A-klass (topp 12)
Jan Wiik   65 poäng
Jimmy Johansson  49
Johan (M) Carlsson 42
Erik Felten  41
Niklas Gustavsson 39
Rickard Edlund  38
Stefan Sandberg  35
Anders Johansson 34
L-G Svensson  33
Fredrik Ragneby  32
Kennet Magnusson 28
Mats Centervad  26

Resultat 2019 B-klass (topp 12)
Jan Gustavsson  79 poäng
Bobbo Glingsten  71
Kenneth Stolt  68
Johan Lindholm  58
Lars Lundborg  41
Jörgen Hägglund  38
Henrik Rapp  32
Gunnar Adolfsson 32
Jan Lenér  29
BÅG   29
Lars Erik Rosén  29
Sören Granberg  27

Med vänlig hälsning 
Joakim Hallberg / Kennet Magnusson

ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR I VADSTENA GK

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

• 10% RABATT PÅ SPELTIDER

• 10% RABATT I SHOPEN

TECKNA DITT MEDLEMSKAP REDAN IDAG!

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

tenacipadel



25

Matchstegen spelas i två klasser; A-klass och  
B-klass. Liksom tidigare år har respektive klass 
en vinnarsida och en förlorarsida. Så alla är ga-
ranterade att spela två matcher. 

Det var 64 spelare anmälda till årets matchspel, 
vilket resulterar i 128 matcher under året. Det är 
mycket trevligt att matchstegen uppskattas av så 
många och att den bli fullanmäld varje år. Tack 
alla som har deltagit i årets matchspel.

Årets final i A-klass var en kamp mellan Johan 
”Muggen” Carlsson och Stefan Sandberg. Ste-
fan hade tagit sig till final genom att vinna sina 
matcher med minsta möjliga marginal. Johan 
hade däremot spelat mer övertygande på sin väg 
till finalen, bland annat genom att slagit ut årets 
Klubbmästare Jan Wiik i semifinalen. Finalen var 
en jämn kamp i 9 hål, sedan visade Johan styrka 
genom att vinna hål 10, 11 och 12 och till slut 
vann Johan matchen komfortabelt på hål 15. 
Stort grattis till Johan Carlsson som kan titulera 
sig som ”The Match Champion Golfer of Vadste-
na.”

Finalen i B-klass spelades mellan Ellen Ramå och 
Ingela Svensson. Ingela är en rutinerad match-
spelare och är en tidigare vinnare av matchste-
gen (2017). Både Ingela och Ellen hade kvalifice-
rat sig till final på ett övertygande sätt, så båda 
spelarna var välförtjänta att göra upp i finalen. 

Där segrade Ellen efter en mycket välspelad ron-
da (3/2). Stort grattis till Ellen Ramå.

Grattis till årets alla pristagare. Priserna sätts in 
på respektives spelares golf-id i shopen.

Prisfördelningen
A-klass
1:a Johan Carlsson  1000 kr
2:a Stefan Sandberg  800 kr
3:a Jan Wiik  600 kr
4:a Peter Sköld  400 kr 
 

B-sidan
1:a Tony Kling  640 kr
2:a Mikael Sönner  400 kr 

B-klass
1:a Ellen Ramå  1000 kr
2:a Ingela Svensson  800 kr
3:a Annika Thunberg  600 kr
4:a Daniel Johansson  400 kr

B-sidan
1:a Lennart Håkansson  640 kr
2:a Henrik Rapp  400 kr
 

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

Matchstegen 2020
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Om du tänker: undrar om jag kan slå? Spela 
inte!
För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt 
måstegolfspelare, 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 perso-
ner är utom räckhåll. Ser du inte landningsområ-
det, 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 
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 bak-
om 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 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 upp-
sträckt arm och invänta likadant tecken till svar.
• Meddela dina spelkamrater att du 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 
visar hänsyn och följer säkerhetsrutiner sker 
ibland misstag och farliga incidenter. Många inci-
denter 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 
tillrättavisning, böter eller avstängning 1–24 må-
nader.
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 - rekommen-
dationer, handläggning och regelverk.

Rutiner för säker golf 
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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. 
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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-
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Stöd oss när du spelar 
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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. 
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att någon tycks agera avsiktligt kan du skicka in 
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teckna anmälan och sänd med post till det golfdi-
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tillhör. 
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handläggning och regelverk. 
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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 
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