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Välkommen till golfsäsongen 2017!
Antalet golfspelare i Sverige
I hela golfsverige ökade antalet golfspelare med 10 000 under 2016, vilket naturligtvis är
mycket positivt. Golf-Sverige rider f.n. på en positiv våg, sannolikt i hög grad beroende på
OS, Henrik Stensson och andra duktiga svenska golfspelare.
Hur skapar vi en än bättre gemenskap i Götaströms GK?
I vår golfklubb ökade antalet medlemmar med 14 under 2016. Under de två senaste
säsongerna ökade vårt medlemsantal med 66, vilket motsvarar en ökning med hela
11,6 %. Omsättningen på golfare i Sverige är dock mycket hög jämfört med andra idrotter och därvidlag är vi inget undantag. Styrelsen tror dock att vi i varje fall borde kunna
minska denna omsättning något genom att bli än bättre på att skapa gemenskap mellan
både gamla och nya golfare. Söndagsgolfen är en sådan gemenskapsskapande aktivitet.
Torsdags- och tisdagsgolfen likaså. Jag tror dock att själva tävlingsmomenten kan vara ett
hinder för många att delta i dessa aktiviteter. Kanske skulle vi även kunna skapa liknande
aktiviteter utan tävlingsmomentet? Tränings-grupper? Andra grupper som regelbundet
spelar golf utan tävlingsinslag?
Vår tävlingsverksamhet 2017

Juniorkommittén

Jag tycker dock att det är viktigt att vi får med oss fler i olika tävlingssammanhang. Jag
tror att man kan åstadkomma detta bl.a. genom att arrangera fler partävlingar, där
mindre vana golfspelare spelar ihop med någon som är mer erfaren. För en mindre tävlingsbenägen golfare kan en partävling upplevas som lite mer avspänd. Så småningom
kan deltagande i den typen av tävling leda vidare till en väg in i andra tävlingsformer.
Tävlingsgolf i alla dess former leder ju dessutom oftast till en högre dimension av golfupplevelser. Förmodligen leder ett ökat deltagande i tävlingar också till att man i ökad
grad inspireras att besöka andra banor, exempelvis inom Golfköping.

Tävlingskommittén

Golfens Dag 20 maj 2017

KOM M IT TÉER
Ban- och miljökommittén
Damkommittén
Oldboyskommittén

Utbildnings- och handicapkommittén
Klubbhus- och fixarkommittén
Sponsorkommittén

Inför 2017 har styrelsen redan beslutat att vi ska delta i ”Golfens Dag” 20 maj. Dagen
arrangeras av SGF, men där det är upp till varje golfklubb att genomföra sina egna aktiviteter.

Kioskkommittén

Jag tror att ”Golfens Dag” kan bli en inspirationskälla för vår klubb att fortsätta vårt arbete utifrån dessa frågeställningar:

E4-gruppen

Hur ska vi locka än fler att börja spela golf?

GOLFSTRÖMMEN
utges av Götaströms Golfklubb
Ansvarig utgivare: Kennet Adolfsson
Redaktion: Kennet Adolfsson och
Tommy Gunnarsson
Produktion och tryck:
Skilltryck AB, tel. 0370-733 30
Foto: Andreas Thunander

Hur ska vi bli bättre på att behålla de medlemmar vi har?
Hur ska vi locka än fler ungdomar till golfen?
Hur ska vi locka fler kvinnor till golfen?
Hur ska vi locka fler att delta i tävlingar?
Med golfhälsningar och med tillönskan om en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Kennet Adolfsson
ordf. Götaströms GK
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Vi förändrar inga avgifter inför 2017!!!
ÅRSAVGIFTER 2017:
fullbetalande medlem

4800:-

fullbetalande medlem ”allt i ett”

5250:-

ny fullbetalande medlem före 1 mars

3550:-

fullbetalande medlem med kapitalinsats

4550:-

studerande

1900:-

dubbel medlem

2100:-

		
”sällanspelare”
		
OBS! OBS! Förbättrade villkor! OBS! OBS
		

1600:- /8 biljetter ingår/. 2100:En 18-hålsrunda betalas med två biljetter
En 9-hålsrunda betalas med en biljett.

greenfeemedlemskap

495:- + ordinarie greenfee

yngre juniorer 13-18 år

1200:-

äldre juniorer 19-21 år

1900:-

yngre seniorer 22-26 år

2600:-

knattar 0-12 år

500:-

familj max

10800:-

passiv medlem

400:-

GREENFEE 2017:
greenfee vard

380:- 18 hål; 220:- 9 hål

greenfee helg

420:- 18 hål; 240:- 9 hål

juniorgreenfee (18-21 år) vard.

150:-

juniorgreenfee (18-21 år) helg

200:-

		
pay and play
		

220:- för nio hål vard;

240:- för nio hål helg

380:- för 18 hål vard;

420:- för 18 hål helg

tävlingsgreenfee

170:-

för medlem i Hooks GK gäller 100:-

tävlingsavgift

100:-/pers

UTBILDNINGSAVGIFTER 2017:
kurs grönt kort

1500:-

kurs grönt kort + medlemskap resten av året

3200:-

träningsavgift juniorer

600:-
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Så här blev årets golfsäsong och det här vill vi göra under 2017
Målsättningar 2016:

Måluppfyllelse 2016:

Målsättningar 2017:

Medlemsantalet ska stabilisera sig på en
nivå över 600

Omsättningen på medlemmar blev lik-som
tidigare år stor. Ett 40-tal medlemmar
lämnade oss och ett 40-tal nya kom till. Vi
lyckades dock bibehålla medlemsantalet
klart över 600. Vi ökade med 14. Under de
två senaste säsongerna ökade vi antalet
medlemmar med 66 eller med 11,6 %
Ant. medlemmar 2016 11 07: 633

Under året ska vi
- rekrytera fler medlemmar
- värna om de medlemmar vi har
- intressera fler kvinnor för golfen

Samtliga åtta reklamplatser var uthyr-da
2016 12 31.
Därutöver var två mindre reklamplatser
också uthyrda.

Vi ska upprätthålla flödet av reklamköpare,
för att därigenom alltid ha full beläggning.

Vi lyckades nå vår målsättning. Antalet
ungdomar i denna grupp
2015 12 31: 53
2016 11 07: 75

Vi ska fortsätta att försöka öka andelen
ungdomar som medlemmar, bl.a. genom
fortsatt samarbete med skolan.

Under året genomfördes ett uppskattat
tävlingsprogram. Bl.a. genomfördes något
fler partävlingar.
Söndagsgolfen blev en succé.
Antalet deltagare bör dock överlag kunna
öka.

Vi ska försöka öka tävlingsintresset bl.a.
genom att anordna fler partävlingar.
Vi ska arbeta för att partävlingar blir en del
av tävlingsutbudet även inom ramen för
golfköpngsmästaren.

Ett 50-tal medlemmar deltog i KM. Vi utsåg
KM-mästaren med lite större värdighet,
men vad kan vi göra mer?

Vi ska försöka öka antalet deltagare i KM
med 25 %.

Vilka aktiva insatser gjorde vi för att få fler
kvinnor till golfen? Förmodligen inte så
många, tyvärr. Det lysande undantaget var
träningsgrupperna under Maddes ledning.
Där deltog lika många flickor som pojkar.
Tisdagsgolfen är viktig i sammanhanget.
Nybyggd toalettbyggnad var förstås en
viktig åtgärd från klubbens sida.
Andelen kvinnor 2016 11 07: 23,1 %
Det är tydligt att vi tappade vuxna kvinnor,
men lyckas intressera skolungdomar.

Vi ska försöka öka antalet deltagare i tisdagsgolfen.
Vi ska bibehålla och förhoppningsvis också
öka antalet flickor i Maddes grupper.
Vi ska försöka få med fler kvinnor i
tävlingssammanhanget, exempelvis i
partävlingar.
Vi måste öka vårt focus på denna viktiga
fråga. Något måste ske!!!

Vi ska än mer marknadsföra golfen som en
hälsofrämjande motionsidrott.

Informationsbladet ”Golfnyttan i samhället” användes i olika sammanhang, bl.a.
gentemot kommunen, primärvården m.fl.

Vi ska fortsätta att marknadsföra golfen
som en hälsofrämjande motionsidrott,
bl.a. genom att arrangera ”Golfens Dag”
20 maj.
Vi ska fortsätta att sprida vårt informationsblad ”Golfnyttan i samhället”.
Huvudansvarig: styrelsen

Tillsammans med kommunen ska vi
utveckla området söder och öster om
golfbanan.

Lona-projektet skapades med ek. stöd
från Länsstyrelsen på 270 000 under en
4-årsperiod. Arbetsinsats ska genomföras
de närmaste åren av berörda föreningar.
Ledare för proj. är Ola Hugosson.

Lona-projektet kommer att fortsätta under
ledning av Ola Hugosson och genom
arbetsinsatser av klubbmedlemmar.

Samtliga åtta reklamplatser ska hyras ut.

Antalet ungdomar i gruppen upp t.o.m. 18
år ska öka med 10.

Vårt tävlingsutbud ska stabiliseras och
vidareutvecklas

Formerna för vårt KM ska fortsätta att
utvecklas och populariseras
Andelen kvinnor ska öka.
Andelen kvinnor 2015 12 31: 23,7 %

Inledningsvis kommer vi att deltaga i SGF:s
aktivitet ”Golfens Dag” 20 maj.
Huvudansvarig: styrelsen

Huvudansvarig: E4-gruppen

Huvudansvarig: utb.kom

Huvudansvarig: tävl.-kom.

Huvudansvarig: tävl.-kom.

Huvudansvariga: ”tisdagsgolfarna” och
styrelsen

Huvudansvarig: styrelsen
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Information från bankommittén
En sammanfattning av den gångna säsongen.
Banans skick vid säsongsstart var godtagbar. Vi har klarat oss någorlunda från övervintringsskador.
Vi har fått spela på en bana av hög kvalitet. Beröm har erhållits från
såväl gäster som medlemmar.

Arbete på banan

Hål 1 Området höger om Fairway har rensats från sly och ljung ut till
vägen, detta för att erhålla ett snabbare spel.
Hål 16 Under säsongen har vi fått spela på de nyanlagda flyttade tees.
Toalettfrågan på banan är löst under året. En vatten toalett har byggts
på norra delan av banan. Denna ersätter våra 2 andra toaletter. En
glädjande nyhet!

Omslopning av banan

Golfförbundet har utfört omslopning av banan, senast skede detta
2001.
Därför har framtagits en hålstatistik över samtliga tävlingsroder 2016,
ca 2400st. Denna visar en klar förändring av INDEX (HCP) på vissa hål.
För att behålla nuvarande HCP på banan föreslår bankommittén till
styrelsen att på vissa hål göra förändringar enligt följande,
Hål1 För att snabbare få ut spelare på detta hål föreslås följande.
• Fairway breddas till höger genom att ruffen klipps ner.
• Fortsatt röjning av sly och ljung höger om fairway närmare
		 green.
• Fairwaybunker höger 218m från gul tee flyttas ca 15 meter
		 närmare green.

Hål2
• Vänster fairwaybunker minskas p.g.a problem med skötsel.
• Området till vänster fairway mot transportväg, sly och ljung röjs
		 hela vägen från bunker fram till green.
Hål 7
• Klippa ner ljung och sly vänster om fairway fram till green,
		 detta för att få en känsla av en bredare fairway.
• Anlägga en kulle med ruff vid höger fairway kant, ca 80 meter
		 från green. Detta innebär att vänster greenbunker kommer
		 mera i spel.
Hål 16 För att få vattenhinder mera i spel,
• Anlägga en damm med förbindelse med nuvarande vatten		 hinder. Bunker bakom dammen läggs igen.
• För att få röd och blå tee mer i spel till dammen, flytta dessa
		 tee till höger om vägen.
Hål 17
• Vänster greenbunker flyttas något till höger närmare green
		 med kulle bakom.
• I nuvarande gräsbunker släpps gräset upp till ruff samt
		 minska greenen i bakkanten, detta för att få ett intressantare
		 greenområde.
Ett stor tack till Tony med personal för ett mycket bra utfört arbete
under året.
Bankommittén
g.m Stig Andersson
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Hej,
Tack alla för en härlig golfsäsong på Götaströms Golfklubb.
Jag hoppas att ni känner
som jag gör att träningsmiljön på klubben bara
blir bättre och roligare.
Det är som tränare underbart att se så många
på klubben som tränar
tillsammans, är ute på banan och spelar eller bara
träffas för att slå några wedgar på övningsgreen och umgås!
Det har varit en fantastiskt rolig golfsäsong med mycket
lektioner. Jag har träffat många målmedvetna och duktiga
golfare och jag hoppas att alla som tagit lektioner motiverats
till att vilja träna mer och spela mer golf.
Det är tredje året i rad som Götaström har sin juniorsatsning
och vi blir bara fler och fler juniorer! Kul! Vi har i år haft cirka
50 stycken duktiga och tränings flitiga juniorer som tränat
tillsammans 2 ggr i veckan.
Stort tack till Rolf, Dusan och föräldrar som hjälp till vid
träningen!
Hoppas att vi ses nästa år och jag vill önsak alla en mysig
Jul och ett Gott Nytt År!

styrelsen
gm. Kennet

Madde

Kvalitén på vår golfbana
I sept. hade vi besök av bankonsulenten Mikael Frisk, mera
känd under namnet ”Bobban”. Några citat från hans rapport:
”Låt mig redan så här inledningsvis säga att jag t.ex. aldrig
någonsin sett era greener så pass bra som de var i samband
med besöket”
”Det viktigaste är alltid att bollen rullar utan irriterande
små hopp. Det sista kan vi numera mäta fram genom att
använda en apparat som när man går över green mäter bollens rörelse vertikalt resp. horisontellt. Självklart tog vi fram
denna apparat och testade era greener. Resultatet var riktigt,
riktigt bra. Ni uppnådde bl.a. standarden för större tävlingar”
”Greenerna har jag redan berömt ovan, och även fairway/
tee/foregreen var riktigt bra….”
I sin rapport rekommenderar han oss att våra greener,
liksom hittills, bör ligga inom 8,5-9,5 på stimpen för att
tillfredsställa en klar majoriteten av våra golfare. Att ”singelhandicaparen” ibland önskar sig snabbare greener är en
annan sak.
För att vi till 100 % ska leva upp
till vårt rykte om att vara en välskött
golfbana, tyckte han att vi bör vårda
våra bunkerkanter lite bättre.
Det får vi åstadkomma
under 2017.
Kennet

GOLFENS DAG 20 MAJ 2017

Styrelsen har bedömt och beslutat att vi bör delta i denna
aktivitet som SGF har tagit initiativet till.
Vi hoppas och tror att medlemmar i vår klubb gör samma
bedömning som styrelsen och ser den här dagen som en viktig
marknadsföring av golfen i vår kommun.
Styrelsen tror och hoppas att många medlemmar säkert har
idéer om hur den här dagen lämpligen skulle kunna genomföras hos oss.
Hör av dig med dina idéer till Tommy i receptionen- 037076490

Marknadsföring av Golfens Dag:

Marknadsföringen av Golfens dag sker parallellt av Svenska
Golfförbundet, övriga organisationer och arrangerande
golfklubbar och golfanläggningar. SGF och organisationerna
sprider Golfens dag nationellt via egna kanaler som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Dessutom via PR och
nationell annonsering med tyngdpunkt i digitala och sociala
medier. All trafik drivs till golfensdag.se där en sammanställning av alla deltagande klubbar ska finnas så att besökaren
kan hitta en anläggning i närheten.
Klubben marknadsför och bjuder in till sitt evenemang. Ett
kampanjmaterial kommer att tas fram som stöttar klubbens marknadsföring. Viktiga kanaler är hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och lokalpress. Det enskilt viktigaste
och enklaste sättet att locka besökare till anläggningen är
genom att engagera klubbens medlemmar och få dem att
ta med sig familj och vänner.
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Rapport från Oldboys
Vi i Oldboys har som vanligt haft ett händelserikt år med
mycket aktiviteter. Här följer ett axplock av det som har
hänt under året,
Sommarcupen har som vanligt spelats under hela säsongen och deltagandet har ökat något jämfört med förra
året. Vinnare i årets Sommarcup blev Arne Häresten.
Nytt för i år var att vi startade på hål 1 och 17 och därigenom fick vi ett snabbare spel.
Kung Bore gick att spela fullt ut tack vare gynnsamt väder.
Årets klubbmästare i H70 blev Kjell Rosén. Vi har haft 3
lag i seriespel, 1 lag i H60 och 2 i H70.
Under 2016 har vi haft 4 klubbmatcher, 2ggr mot Värnamo och vardera en gång mot Hook och Lagan.
I år har Götaströms GK varit arrangör av finalen i Gamla
Grabbar med totalt 15 lag. Götaström slutande på en fin
3:e plats.
Vårresan gick i år till Sölvesborg med totalt 19 deltagare.
Denna resan blev en succé som uppskattades av alla. Stor
tack till de som arrangerade resan.
Det har också varit spel på annan bana, 7 juli på Åsundaholms GK och 25/8 på Kinds GK.
Årets Tuppen & Hönan spelades 21/6 där 34 deltagare

Rapport från tävlingskommittén
Årets tävlingsprogram var varierande med både singel
och partävlingar. Dessutom hade vi söndagsgolfen som
ett stående inslag varje söndag från maj till september.
Söndagsgolfen lyfte rejält i år med ett snitt på ca 20 spelare
per gång. Totalt deltog ca 80 personer vi någon av deltävlingarna.
Som vanligt så lockade våra ”stortävlingar” såsom Golfhäftet
Trophy, Länsförsäkringar flaggtävling och Ett slag för cancerfonden många deltagare vilket ät glädjande, men även
våra mindre tävlingar som tex 2 manna scramble och sommargolfen med Reftele och Rydö. På tal om sommargolfen
så är det Götaström som står värd för finalen kommande
säsong.
Golfköpingsmästaren kör på som vanligt och 2016 hade
Götaström tävlingen v29 och nästa år blir det v30.
Årets klubbmästare blev följande:
OPEN herr
1. Robin Johansson, 2. Felix Mattsson, 3. Robin Hjalmarsson

trivdes med golf och gemenskap. Årets Tupp blev Ola Legnered
och Höna Gunvor Holm.
I övrigt bör nämnas att Oldboys gör ett stort ideelt arbete för
Götaströms GK. Nämnas kan tex,
Bollplockning på rangen
Service och underhåll av golfbilar
Uppsätting av E4 skyltar
Bemaning av 9:ans kiosk
Bygget av nya toalett på banan.
Nu avslutar vi säsongen med Julbord den 8 december och
blickar samtidigt fram emot en ny säsong 2017
Åke Hessel
Ordförande i Oldboys kommittén

Rapport från
Ett slag för
cancerfonde
n 2016

Det blev en
trevlig tävlin
g med bra
och bra res
väder
ultat. Vill ta
c
ka er alla so
deltog och
m
sponsorer.
Vi fick in 26
totalt detta
732kr
år.
Vinnare ble
v:
A-klass
Klas Sandb
erg
B-klass
Adam Mag
nusson
C-klass
Gertie Hult
man
Andreas Th

unander

Junior
1. Robin Johansson, 2. Nils Gunnarsson, 3. Axel Johansson
Planeringen för 2017 har redan börjat och vi kan se fram
emot en trevlig tävlingssäsong med bra variation på tävlingarna
God JUL & Gott Nytt År önskar
Tävlingskommittén
g/m David Andersson
H UVU DSPONSORER • H UVU DSPONSORER • H UVU DSPONSORER • H UVU DSPONSORER • H UVU DSPONSORER
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SVERIGE

PORTO BETALT

LONA-PROJEKTET
”Natur- och kulturled
Skillingaryd”

T I D N I N G S S P O N S O R E R :

Sedan ett år tillbaka
pågår ett LOkalt NAturvårdsprojekt som
innebär att en naturoch kulturled kommer
att skapas utefter hela
Fågelforsdammen.
Projektet beräknas
vara helt klart inom
tre år.
Dessa föreningar deltar i projektet tillsammans med Vaggeryds
kommun:
•
•
•
•

Naturskyddsföreningen Vaggeryd
Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun
Götaströms GK

Kultur- och fritidsnämnden står som huvudman för
projektet.
Totalkostnad för projektet:
540 000, varav 270 000 är beviljat av Länsstyrelsen.
Resten finansieras via ideellt arbete och Vaggeryds
kommun.
Jag antar att de flesta golfspelare redan har noterat
vissa resultat av detta projekt. Vissa uppröjningar har
exempelvis gjorts mot Fågelforsdammen.
Till höger om hål 3 har Götaströms järnbrukshistoria
rönt stor uppmärksamhet nu när vattennivån har
sänkts i dammen p.g.a. pågående reparationsarbeten vid kraftstationen i södra delen.
Dan Damberg och Ola Hugossons har under hösten
anordnat intressanta och välbesökta exkursioner
i området. Både Dan och Ola gör kontinuerligt
ovärderliga dokumentationer. Olas informationstavlor utefter leden är mycket uppskattade. Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen
har genomfört värdefulla inventeringar av växt- och
djurliv i området.
Jag är övertygad om att ”Natur- och Kulturleden”
kommer att bli en attraktion för allmänheten framöver.
I projektet ser vi golfklubbens reception som en
turistbyrå i miniatyr när det gäller att informera allmänheten om denna ”Natur- och Kulturled”.
Efterhand tror jag dessutom att leden kommer att
kompletteras med olika aktiviteter som exempelvis
kanoting, fiske, grillplatser m.m.
styrelsen
gm. Kennet

Telefon: 0370 - 253 30

ÖVRIGA SPONSORER: Bengt  &  Lotta • CSS  Städ • Delta  Peaks
GEJI  Industri • GT  Svets • Grunditz  Rör • Gärahovs  Bygg
Handelsbanken • Hettich • Ica Supermarket • Länsförsäkringar
Microstyr • PH  Larsson  Fastighet • Skilltryck  AB • Stigab
Syntema • Tandvården  Skillingehus • Thomas  Kimmehed  AB
Tools • TT  Storkök • Vaggeryds  Chark • Vaggeryds  Kommun
VSBO • Vaggeryds  Näringslivsråd • VaggerydsTorget
Wide  Team • Wrent • WWSL • Åbergs  Trafikskola • Ångtvättbilen

S A M T    A L L A    V Å R A
10 0 0 - K R O N O R S S P O N S O R E R !

