Verksamhetsberättelse 2019
Vallentuna Golfklubb

Styrelsen
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året.
Klubbens ändamål är att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens
mål och inriktning. Detta är säkrat tills vidare genom det avtal som träffades med bolaget
Golf4Golfer under 2014; ett avtal som även gett medlemmarna både lägre årsavgift och möjlighet
att spela på andra banor inkluderat i årsavgiften.
Samarbetet med bolaget har under verksamhetsåret 2019 fungerat bra. Ett kontinuerligt och bra
informationsutbyte som startade redan när klubben överlät verksamheten till bolaget har fortsatt i
samma positiva anda. Tillsammans har erbjudits ett omfattande tävlingsprogram. Tack vare våra
fantastiska klubbmedlemmar har vi även 2019 fått fin hjälp med vård av klubbhus och
trädgårdsdelar.
Information till medlemmarna har huvudsakligen skett genom ordförandens mailutskick, via
hemsidan & sociala medier samt utskick av kommittérepresentanter och anslagstavlan i
klubbhuset.
Årets verksamhet gav ett överskott på 36 973 kr. Klubbens ekonomi är fortsatt god. Konkurrensen
bland stockholmsklubbarna är stor, vilket ger en osäkerhet kring medlemsintäkterna kommande
säsong.
Medlemsantalet var vid årets slut totalt 1180 personer vilket är något högre än föregående
årsskifte (963). Fördelningen kvinnor/män är fortsatt ungefär ⅓ kvinnor och ⅔ män.

Juniorkommittén
Vi har under 2019 haft ca 30 juniorer i träning på klubben.
Säsongen startade med träningar på Ullna Indoor med ett antal tillfällen.
Under säsongen hölls juniorträningarna på onsdagar och med 2 grupper. Stefan Sandqvist har
hållit i träningarna som bland annat innehållit:
•
•
•
•

Träning på rangen
Puttningsteknik
Inspelsträning och bunkerträning
Spel tillsammans med juniorerna på banan

Sommarläger hölls traditionsenligt i midsommarveckan och var mycket uppskattat av våra
juniorer.
Juniorernas Klubbmästerskapet hölls i samband med ”stora” KM och gick över 18 hål. Vinnare i
Junior KM blev Jacob Frisk. Vi hade även juniorer som startade i H22 med goda resultat.
Jessica Lindblad/Cecilia Engblom
Juniorkommittén

Klubbkommittén
Kommittén har som tidigare planterat växter och kontinuerligt skött, rensat och vattnat. Detta för
att vi alla skall mötas av en snygg och välskött Golfklubb.
Kommittén har genomfört följande tävlingar under 2019:
- Nationalslaget med efterföljande middag.
- Ämma tävlingen med efterföljande middag.
- Höstfesten med middag och underhållning.
Klubbkommittéen höll även i en Höst-städdag med fika för deltagarna
Våra lotterier har inbringat en ansenlig summa pengar, som via Diakonin går till behövande barn i
Vallentuna.
Marianne Spegel
Klubbkommittén

Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått av Bengt Göran Broström ordf., Margareta Höglund, Jan-Erik
Jansson, Lars B Holm, Börje Junestrand, Per Kollberg, Bengt Hermanson och Thomas Henrikson.
Margareta Höglund avslutade arbetet i kommittén efter sommaren. Vi tackar Margareta för hennes
fina arbete. Under hösten valdes Britt-Marie Pettersson och Kerstin Hansson in som ordinarie
ledamöter i kommittén. Kommittén har under året haft 3 protokollförda möten.

VÅRENS AKTIVITETER
GYMPA i korpens lokaler i ishallen under ledning av Ulrika Skarin. Gympan har varit mycket
omtyckt av deltagarna. Har pågått vid 16 måndagar från 7/1-29/4. Deltagarantalet har varit mellan
10-18 st. Tack Lasse Holm för ditt engagemang.
TENNIS i Vallentuna Tennisklubbs lokal på tisdagar. Deltagarantalet har varit mellan 4-8 st vid 11
tillfällen.
PROMENADER Torsdagar uppe på Vallentuna IP. Deltagarantalet var mellan 8-20 st.
Promenaderna har varit i 5 kmspåret eller kring Ormstaområdet. Bastu och fika avslutade fm.

Sommarens aktiviteter
ONSDAGSGOLFEN är en mycket omtyckt aktivitet. Ca 165 av seniorerna har deltagit. Det har varit
21 st onsdagar med 39 till 96 st deltagare/tillfälle. Totalt 1202 startande. I tävlingen ”Order of
Merit” som gäller de 6 bästa ronderna per deltagare (nettoslag) under säsongen, segrade Lennart
Gustafson i herrklassen grupp A, May-Britt Henrikson i damklassen grupp B och Rolf Hedenstedt i
herrklassen grupp C. Stort GRATTIS. Ett antal seniorer har under säsongen ställt upp som

tävlingsledare. TACK alla för er fina insats. Vill också TACKA Börje Junestrand och Per Kollberg för
deras arbete beträffande det administrativa kring tävlingarna. Bra jobbat.
KLUBBMATCHER har under året spelats mot Waxholm GK, Tortuna GK och Djursholms GK borta
och vi förlorade vid alla tillfällena. Vi spelade hemma mot Arninge GK/Brollsta GK och Österåkers
GK/Wäsby GK och vi förlorade bägge gångerna. Årets enda seger kom hemma mot Gotska GK och
När GK. Nu tar vi nya tag inför 2020. Tack alla som ställt upp vid klubbmatcherna.
SERIESPEL Vi har haft representationslag i D70, H60 3 lag, H70 2 lag och H80 1 lag. Resultat finns
under tävlingskommittén. Alla har kämpat mycket bra. TACK för er insats.

Höstens aktiviteter
BIOKVÄLL Vilken kväll. Succé. Alla 55 som var med var mycket nöjda med kvällen. En helkväll med
dryck, macka samt en mycket bra film ”438 dagar”. Tack alla som deltog.
GYMPA Korpens lokaler i ishallen under ledning av Ronja. Ronja har varit mycket omtyckt och haft
olika teman som cirkelträning, smidighet, styrka och kondition på cyklarna. Har pågått 10
måndagar från den14/10–16/12. Deltagarantalet har varit mellan 11–14 st. Många har avslutat med
lunch I Rockie Bar. Tack Lasse B Holm för ditt engagemang.
TENNIS Tennishallen vid Vallentuna IP. 9 ggr och med 2–5 deltagare. Vi söker fler som vill spela
tennis. Vore trevligt om damer också vill vara med och spela.
PROMENADER torsdagar 17/10- 19/12 har 12-16 st herrar och 2-4 st damer promenerat på spåren
kring Vallentuna IP. Många har avslutat med bastu och fika eller lunch i Rockie Bar. Kul att damer
börjat vara med men fler är välkomna.
Seniorkommittén tackar alla seniorer för den gångna säsongen och hälsar gamla som nya
välkomna till 2020 års aktiviteter. Vi kommer informera alla seniorer per mail och på klubbens
hemsida om vår verksamhet.
Bengt-Göran Broström
Seniorkommittén

Tävlingskommittén
Kommittén, har under året bestått av Per Kollberg ordf., Jan-Erik Jansson, Rolf Hedenstedt, Lars
Börjesson, Tina Svärd, Johanna Frisk, Carl-Arne Malmberg (G4G). Britt-Marie Pettersson avslutade
arbetet i kommittén under året. Vi tackar Britt-Marie för hennes fina arbete. Under sommaren
valdes Tina Svärd och Johanna Frisk in som ordinarie ledamöter i kommittén. Kommittén har
under året haft 3 protokollförda möten.

Aktiviteter
Seriespel, vi har haft 9 lag representerade i seriespel. Två damlag och 7 herrlag.
Matchspel, 32 stycken deltagare i matchspel.
Klubbtävlingar, TK har arrangerat 6 stycken klubbmatcher. Totalt 338 stycken deltagare.
KM, under KM så deltog totalt 98 stycken spelare.

Seriespel. Lars Börjesson har haft en ledande roll. Vi har haft representationslag i D70, H60 3 lag,
H70 2 lag och H80 1 lag. Resultat finns på Stockholms Golfförbunds hemsida. Alla har kämpat
mycket bra. TACK för er insats.
Vi måste också nämna alla vår fanatiska lagledare, som har gjort ett lysande arbete. Ingen nämnd,
ingen glöm. Bra jobbat.
KLUBBTÄVLINGAR. Vi har haft färre deltagare om man jämför med föregående år. Här har vi en
utmaning att få fler deltagare till våra klubbmatcher.
MATCHSPEL. Rolf Hedenstedt har varit ansvarig. 32 stycken deltagare. Bra jobbat!
KM. 98 stycken som deltog, det är några fler än 2018.
Tävlingskommittén tackar alla för den gångna säsongen och hälsar alla välkomna till 2020 års
aktiviteter. Vi kommer informera alla per mail och på klubbens hemsida om vår verksamhet.
Per Kollberg
Tävlingskommittén

Herrkommittén
Under säsongen kördes Tisdagsgolfen tillsammans med damerna vid totalt 15 tillfällen.
Priser till de 3 bästa/tillfälle. Totalt 21 olika deltagare med 5-12 personer/tisdag.
Avslutningstävling över 18 hål tillsammans med Dam- och Frukostgolfen 17 september, gemensam
middag och stor prisutdelning. En mycket uppskattad dag. Daniel Gosenius kammade hem Orderof-merit priset för 2019.
2019 hade vi Frukostgolfen, som är en 9-hålstävling vid 19 tillfällen under säsongen, med start från
1:a tee alt 10:e tee. Totalt deltog 20 olika deltagare med 5-10 personer/tisdag. Här belönas bästa
resultat/speltillfälle med 1 frukostglas. Den som har bästa 4 resultat/slinga ger Order-of-merit
priset.
Göran Wängelin
Herrkommitén

Damkommittén
Säsongen inleddes den 2/5 med Damvårmiddag & modevisning.
Den 7/5 var det premiär för Dam- och herrtisdag. Det blev hela 9 tävlingar innan
sommaruppehållet.
Den 6/8 var det dags igen och höstsäsongen pågick under 6 tisdagar. Sammanlagt 29 damer deltog
av och till under tisdagsgolfen.
Den 17/9 hade de årsavslutning. Det blev en mycket uppskattad aktivitet med 18-hålstävling
tillsammans med herrgolfen och frukostgolfen samt middag med stor fin prisutdelning.

Mona Wängelin
Damkommitén

Regel- & Handicapkommittén
Kommittén har under året bestått av Arne Söderberg, Ordförande, samt Yngve Johnsson.
Kommitténs ansvarsområde består främst av handicapfrågor, lokala regler och lokala
bestämmelser samt att ansvara för markering av banan.
Under året genomförde kommittén sitt första möte den 12 januari då handicaprevisionen var
huvudämnet.
EGA (European Golf Association) reglerar hur denna ska genomföras. Underlag för revisionen
hämtas i GIT. Minst 8 registrerade tävlingsrundor eller föranmälda sällskapsrundor måste vara
inrapporterade för att en spelare ska omfattas av revisionen. 38% av våra medlemmar uppfyllde
kravet. Ärenden som berört enskildas hcp har kommittén behandlat via mail eller telefon.
Nya golfregler trädde i kraft 2019. Kommittén deltog i SGDF:s regelutbildning på Järva krog den 26
januari. Kommittén planerade för regelutbildning på klubbnivå under några möten i början av
mars. Utbildningen genomfördes sedan under fyra tillfällen i mars och april.
Översyn av banans markeringar med hänsyn till de nya reglerna har genomförts.
Nya lokala regler utarbetades under våren med anledning av de nya golfreglerna, vilka godkändes
av SGDF den 22 april. Med erfarenheter under sommaren kom en mindre justering i de lokala
reglerna att ske som godkändes av SGDF den 12 september.
Ny banvärdering genomfördes den 17 april, vilket resulterade i nya slopetabeller.
Arne Söderberg
Regel- o handicapkommittén

