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Ordföranden
har ordet…

Välkommen till golfsäsongen 2016!
För ett år sedan formulerade jag en förhoppning om att vårt medlemsantal 
skulle växa till över 600. Vi växte från 567 medlemmar till 619 under 2015 –  
en ökning med 52 medlemmar!! Låt oss rida på denna positiva våg även under 
2016! Varför inte sikta på 650? Med din hjälp kan vi säkert nå dit. Uppmuntra 
dina vänner, grannar och släktingar att börja spela golf – en hälsofrämjande 
motionsidrott och en stimulerande tävlingsidrott. 

Det var den ena positiva nyheten. Den andra handlar om våra greenfeegäs-
ter. Under förra året hade vi fler greenfeegäster hos oss än vi haft under något 
år under perioden 2012–2015. Alltfler upptäckte vår välskötta och gåvänliga 
golfbana.

Våra sponsorer stöttade oss som vanligt och det uppskattar vi självfallet 
mycket. Tillsammans med våra intäkter från vårt E4-projekt fick vi ett helt nöd-
vändigt tillskott i vår ekonomi.

Just nu håller jag och styrelsen på att lägga sista handen vid vårt budgetförslag 
för året. Den kommer sedan att beslutas av vårmötet torsdagen 31 mars kl. 
18.00. Då är du välkommen till klubbhuset. 

Vi ser att vi nu kan genomföra en rad viktiga förbättringsåtgärder. Vi kommer 
exempelvis att kunna köpa ett nytt system för utskrift av scorekort. Drivingrang-
en kommer att rustas upp, Alla våra fastigheter kommer att målas. I norra delen 
av banan kommer vi att bygga en vattentoalett, som kommer att ersätta våra 
två ”BajaMaja”. En del av vår datautrustning kommer att förnyas. Därutöver 
kommer alla att upptäcka vissa förändringar på banan, där hål 16 blir en ny 
upplevelse. Jag hoppas och tror att våra medlemmar och greenfeegäster kom-
mer att uppskatta våra åtgärder.

För att genomföra en del av ovanstående förbättringsåtgärder kommer vi i 
vanlig ordning att vara beroende av arbetsinsatser från våra medlemmar.  
Ert stöd är ovärderligt! 

Till sist vill jag bara påminna om de målsättningar som antogs av höstmötet 
2015:
	medlemsantalet ska stabilisera sig på en nivå över 600 
	samtliga åtta reklamplatser i E4-projektet ska hyras ut
	antalet ungdomar i gruppen upp t.o.m. 18 år ska öka med 10
	andelen kvinnor ska öka
	vårt tävlingsutbud under 2015 ska stabiliseras och vidareutvecklas
	formerna för vårt KM ska fortsätta att utvecklas och populariseras
	vi ska än mer marknadsföra golfen som en hälsofrämjande motionsidrott
	tillsammans med kommunen ska vi utveckla området söder och öster om 

golfbanan 

Styrelsen upplever just nu att Götaströms GK har viss vind i seglen och att vi 
därför kan se framtiden an med en försiktig optimism. Vi hoppas och tror att du 
kommer att segla vidare tillsammans med oss under 2016.

Med vänliga golfhälsningar
Kennet Adolfsson/ordf. Götaströms GK
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Golfnyttan i samhället
Med Svenska Golfförbundet som pådrivare har jag utformat 
ett litet informationsblad, som du förhoppningsvis kan få an-
vändning för om du söker argument när du ska övertyga dina 
vänner om att hen bör börja spela golf.
 En av rubrikerna lyder: ”Vikten av fysisk aktivitet”. Du kan 
få ett ex. av bladet hos Tommy i receptionen. På baksidan av 
bladet finns också vår värdegrund nedskriven.

Värdegrund – Götaströms GK
• Vi bemöter varandra med respekt och med lyhördhet för 

varandras tankar och åsikter, oavsett ålder och golfkunnande.

• Social gemenskap, trivsel och glädje ska prägla verksamheten 
både på och utanför banan.

• Vi har alla ett gemensamt ansvar för att gemenskapen,  
trivseln och glädjen bibehålls och vidareutvecklas.

• En djup och äkta klubbkänsla är en förutsättning för  
klubbens vidareutveckling

• Vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland klubbens  
medlemmar.

• Vi ser golfidrotten som en möjlighet till ökad integration  
i ett mångkulturellt samhälle. 

■ Kennet

En ny säsong i antågande!
Nu hoppas vi att våren kommer snart  
så att golfsäsongen kommer igång.

Stort TACK till alla som ställde upp i kiosken förra året.  
Det genererade ca åttiotusen kronor till verksamheten. 
Som alla vet måste vi hjälpas åt att få klubben både intres-
sant och solid. Det gör vi dels genom att ha en fungerande 
kioskverksamhet som ger ett personligt bemötande till 
både hemmaspelare och greenfeegäster. Detta klarar vi 
inte utan ideella krafter.

Oldboys har för avsikt att bemanna kiosken på vardagar 
från första juni till sista augusti alltså några veckor mer än 
tidigare. De gör en otrolig insats.

Nu gäller det för alla oss andra att se till att vi ställer upp 
på helger och framför allt på tävlingsdagar. Om alla med-
lemmar tar varsin lördag och helgdag så blir det totalt ca: 
45 dagar som kan delas i halvdagar om man så föredrar.

Kom gärna med förslag och tips om hur vi ska kunna bli 
bättre!! Och Snälla, hör av dig till kansliet och boka en tid 
i kiosken.

Den 21 maj är det Gökottegolf och vi hoppas kunna ordna 
en partävling i slutet av säsongen. 

■ Kioskkommittén

Välkomna till golfsäsongen 2016! 
Snart är våren här och planeringen inför säsongens lektioner är i full gång! Hoppas 
ni känner er laddade för en ny säsong och för att bli bättre på golf! Nedan följer infor-
mation om årets färdiga kurser. 

Nybörjarkurser: För er som redan bestämt er för att börja spela golf, startar första 
nybörjarkursen söndagen 3 april klockan 14:00. Se till att boka din plats innan det 
blir fullt! Fler datum för nybörjarkurser kommer upp på hemsidan.

Juniorträning: Vi har upptakt söndagen den 10 april klockan 11:00. För att kunna dela 
in er i grupper behöver vi din anmälan till kansliet senast den 1 april. Juniorträningarna 
kommer att vara två gånger i veckan som tidigare men med träningar på söndagar 
samt en kväll mellan måndag–fredag. Mer information om tider får ni efter sista anmäl-
ningsdatumet. Knattarna har träning en gång i vecka och det är på söndagar. 

Fortsättningskurs: För er som tagit grönt kort 2013, 2014, 2015 är välkomna på 
fortsättningskurs varannan söndag som klubben bjuder på. Första kursstart är söndag 
24/4. Anmäl gärna ditt intresse till Kansliet.

Privatlektioner: Bokas hos mig på telefonnummer 073 - 544 66 47.

Varmt välkomna till golfsäsong 2016!  ■ Madde
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Information 
från Bankommittén
I skrivande stund, i slutet på februari, har 
vi fortfarande snö och is på banan.

En sammanfattning  
av den gångna säsongen
De åtgärder som gjordes på banan under 
året kan vi konstatera blev mycket bra. Vi 
har fått spela på en bana med superfina 
greener. Beröm har erhållits från såväl 
medlemmar som gäster.

Övrigt
• Bankommitténs förslag om toafrågan på 
banan. Styrelsen har uppe frågan till bered-
ning beträffande kostnader och utförande, 
styrelsens beslut i frågan väntas.

• Den nya bansträckningen på hål 16. Som 
tidigare nämnts planeras detta att ske vid 
säsongsstart. Arbete planeras med ny be-
vattning till tee, ändring av teeskyltar m.m.

• Då problem föreligger beträffande funk-
tion av bevattningsanläggningen måste 
detta snarast åtgärdas.

• Planeringen av verksamheten på banan 
pågår för fullt. Målsättningen är om vintern 
ej ställt till för stora skador på banan påbör-
ja golfsäsongen så tidigt som möjligt.

• Vårstädning på banan är bestämt till  
lördagen den 9 april. Om tider och eventu-
ella förändringar , se klubbens hemsida.

Med hopp om en fin golfsäsong önskar,
Bankommittén, gm Stig Andersson

MEKANISKA AB

Träna Golf 
Under de två senaste åren har vi prövat olika vägar för att stödja alla  
golfare och framförallt de som har börjat spela golf under de senaste åren. 
Vi tycker dock inte att vi har lyckats speciellt bra med detta. Därför gör vi nu 
ett nytt försök. Vi vänder oss denna gång till dig som tagit ditt gröna kort 
under de tre senaste åren och som känner att du gärna skulle vilja ha några 
tips om hur du skulle kunna träna för att komma vidare i ditt golfspel.

Till dig som tagit grönt kort under de tre senaste åren.

Börja träna golf med Madde!
Hon kommer att finnas tillgänglig under en timma varje söndag under 
våren/försommaren och ge dig instruktioner. Det kommer inte att kosta  
dig något. Klubben bjuder!

Madde kommer sannolikt vid dessa tillfällen att få hantera en större grupp 
än de 4–5 som var den vanliga gruppstorleken när du tog ditt gröna kort. 
Någon eller några kommer därför att bistå henne. Med Madde som instruk-
tör kan vi då hjälpa varandra. Första kursstart är söndag 24 april. Anmäl 
gärna ditt intresse till Kansliet. ■ Utbildningskommittén 

Natur- och kulturled Skillingaryd
Tillsammans med Vaggeryds kommun, Hembygdsrådet, Naturskydds-
föreningen Vaggeryd och Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening 
deltar vi i ett projekt som går under rubriken ”Natur och kulturled Skil-
lingaryd”. Kort sagt kan man säga att vi tillsammans ska söka vägarna 
för att på ett bättre sätt än idag uppmärksamma och tillvarata det 
natursköna och kulturhistoriska området utefter Fågelforsdammen. 
Området är fullt av värdefull natur och historiska minnesmärken. Hur 
projektet kommer att fortskrida beror till stor del på om Länsstyrelsen 
kommer att bevilja de ekonomiska medel som behövs för projektets 
genomförande under de närmaste åren. Årets Skillingaryds bo Ola 
Hugosson är den store pådrivaren i gruppen. För vår del är projektet 
efterlängtat eftersom styrelsen under  ett par års tid uppvaktat kommu-
nen för att vi tillsammans borde göra något för att öka attraktiviteten i 
detta område. ■ Kennet

Regelutbildning
Vill du vara med på en regelkurs lördagen 9/4 på Hooks 

GK?  SmGF arrangerar. Kontakta i så fall Tommy på kansliet 

senast 21 mars. 

Vi ser ditt deltagande i en sådan kurs som ett lämpligt 

komplement till Stefan Hamlin, som vi har förmånen att 

ha i våra led. Han är vår klubbdomare och distriktdomare 

även i fortsättningen, vilket vi naturligtvis är glada för. ■ 

Utbildningskommittén 
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Välkommen
till tävlingssäsongen 2016!
2016 års tävlingsprogram börjar ta form. Målsättningen är 
att vi skall arrangerar roliga tävlingar som passar alla typer av 
golfare. Vi fortsätter förra årets satsning på fler partävlingar 
som lockade många deltagare. Vi fortsätter även med Sön-
dagsgolfen som vi drog igång förra året. 

Här följer ett utdrag av årets tävlingar, med reservation för 
vissa förändringar:

 9/4 Städgolfen, 9-håls Scramble inkl middag
23/4 SGF Seniortour D30/D50/D60
24/4 SGF Seniortour D30/D50/D60
14/5 Klubbtävling, 2-manna Scramble
16/5 Seriespel H70 div 2 norra
21/5 Gökottegolfen, 9-hål som avslutas med  
 gemensam frukost
22/5  Klubbtävling, Golfhäftet Trophy, partävling 
 greensome
 6/6 Klubbtävling, Nationaldagens Flaggtävling
17/6 Klubbtävling, Landmann Bästboll
 3/7 Klubbtävling, Singeltävling
11/7 Klubbtävling, Sommargolfen med Reftele och Rydö GK
20/7 Golfköpingsmästaren
21/7 Golfköpingsmästaren
22/7 Golfköpingsmästaren
23/7 Golfköpingsmästaren
24/7 Golfköpingsmästaren
13/8 Klubbmästerskapet
20/8 Juniortävling, JMI Götaströms Open
28/8 Klubbtävling, Partävling, dubbel greensome
24/9 Klubbtävling, Kanonslaget 

Lycka till med golfen 2016! 
Tävlingskommittén   

SöndagsGolf 
Förra året började vi spela SÖNDAGSGOLF på Götaströms GK.  
Vi forsätter med detta även i år med vissa mindre justeringar.  
Här kommer information hur man spelar denna trevliga tävling.  
Vi har varit ett 30-tal personer som högst som har spelat detta varje 
vecka. 

Årets avgift är:  
50 kr startavgift/per vecka. 25 kr till veckan, 25 kr till final

Alla får vara med i söndagsgolfen gammal som ung enda kravet är 
medlemskap i Götaströms GK. Vi kan bli fler som spelar söndags-
golfen, man får spela med vem man vill under hela söndagen.  
Skriv bara upp dig på listan i kansliet och betala 50kr.
 Ni måste vara två i bollen som spelar söndagsgolf så ni är varan-
dras markörer. Ni får även spela alla fyra om ni är så många.
 Efter spelad runda lämnar man in sitt scorekort för registrering 
och det här handikapps grundande tävling. 
Spelformen är slaggolf med HCP och en gemensam klass. 
 Varje söndag kl 14.00 kommer det att finnas några tider bokade 
för de som inte har någon att spela med. Då är vi några stycken 
som samlas och lottar bollarna, det är bara att hänga på.
 
Finalspel:
Du som spelat 8 gånger äger rätt att delta i finalen som spelas den  
1 oktober. Finalen är en heldag med frukost innan rundan och  
middag och prisutdelning efter spelet.

Spelperioden för söndagsgolfen är 1 maj–25 september, samman-
lagt 22 söndagar.

Lycka till!  ■ Tävlingskommittén

Klas Sandberg vinnare av Söndagsgolfen 

och Kanonslaget 2015.



SVERIGE

PORTO BETALT

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 
1 0 0 0 - K R O N O R S S P O N S O R E R !

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

Telefon: 0370 - 253 30

till vårmötet 
Torsdagen 31 mars kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:
I. a - mötet öppnas
 b - fastställande av röstlängd
 c - frågan om kallelse till vårmötet har skett på ett 

korrekt sätt
 d - fastställande av dagordningen
 e  - val av ordförande och sekreterare för mötet
 f - val av två protokolljusterare/rösträknare

II. a - styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 
 b - styrelsens ekonomiredovisning för 2014 –  

resultatrapport och balansräkning 
 c - revisorernas revisionsberättelse
 d - fastställande av resultat- och balansräkningen
 e - frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

revisionen avser  

III. a - ändring av årsavgifterna – ”yngre seniorer”
 b - fastställande av budget för 2015 

IV. a - kompletterande val - val av revisorsuppleant
V. a - uppföljning av ev. ”övriga frågor”  

från höstmötet 2014

VI. a - redovisning av E4-projektet
 b - info om ny hemsida
 c - info om vissa banförändringar.

Stadgeenliga årsmöteshandlingar  
finns tillgängliga i klubbhuset  
fr.o.m. 23 mars.

■ Styrelsen

Kallelse 

Berätta för dina vänner och bekanta!
Nybörjarkurs och medlemskap för hela 2016 

för endast 3200:-! Första kursen börjar 3 april  

kl. 14.00. Ring 0370-764 90 och boka!

Berätta också om detta:
Bli ny medlem före 1 maj till starkt rabatterad 

årsavgift för 2016: 3550:-!!!


