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År 2017 blev ett händelserikt år fyllt av både väntade och oväntade händelser.
Året började med ett stort inslag av snömögel på våra greener. Våren blev därför
jobbig för alla inblandade. Det gjordes stora arbetsinsatser från olika håll för att
komma tillrätta med problemen. Kanske skulle vi då också på ett tydligare sätt ha
informerat om dessa insatser. Detta hade då förmodligen medfört att fler hade
förstått problematiken och att de enkla lösningarna inte fanns.
Till de oväntade och inte önskvärda händelserna får vi också föra vårt kraschade
ventilationssystem i klubbhus och reception. Följden blev stora reparationskostnader.
Tjuvars besök vid ett par tre tillfällen och dithörande reparationsarbeten tillhör
självfallet också händelser som aldrig borde inträffa, men som vi tyvärr inte förskonas ifrån.
Stora investeringar

Oldboyskommittén

De väntade och planerade händelserna har varit mycket trevligare att hantera. Vi
gjorde under året investeringar till ett sammantaget värde av ca 450 000. Vi fullbordade målningsarbetena på våra byggnader. Vi bytte ut innehållet i vårt pumphus vid Fågelforsdammen. Samtidigt byttes det föråldrade datasystemet som
styr bevattningen på banan. Vi gjorde investeringar i vår administration i form av
förbättrad IT-utrustning. Vi gjorde investeringar i vår maskinpark.

Juniorkommittén

Miljöfrågor

KOM M IT TÉER
Ban- och miljökommittén
Damkommittén

Tävlingskommittén
Utbildnings- och handicapkommittén
Klubbhus- och fixarkommittén
Sponsorkommittén
Kioskkommittén
E4-gruppen
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Den senaste investeringen genomfördes ganska nyligen. Startskottet för denna
investering initierades under vårens ansträngningar med att reparera våra
greener och efter flera möten med bankonsulent Mikael Frisk, som under våren
var vårt stöd.
Vi insåg under våren att vi framöver måste göra ytterligare ansträngningar för
att förhindra en upprepning av vårens greenproblem. Några säkra metoder finns
dock inte. Det måste vi alla vara medvetna om.
Vi tog under våren kontakt med miljöinspektören i vår kommun. Detta ledde
sedan till en miljöinspektion, som innebar krav på oss att vidta ett stort antal
åtgärder. Vår nyinköpta miljöcontainer som finns utanför verkstaden är en av
dessa åtgärder.
Det känns bra att vi idag uppfyller de krav som miljöinspektionen ställde på oss
när det gäller vår hantering av miljöfarliga produkter – alltifrån hantering av
oljeprodukter till gödningsmedel. Vi har också tillåtelse att vid behov använda bekämpningsmedel, som förhoppningsvis kan förhindra en upprepning av vårens
greenproblem.
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Våra största inkomstkällor

Redovisning av medlemsenkäten

För att finansiera vår verksamhet har vi de fyra stora inkomstkällorna årsavgifter, greenfeeintäkter, sponsorintäkter och
E4-projektet. Prognosen i nuläget säger oss att vi sannolikt
kommer att uppnå de intäkter som vi planerade för dessa
fyra poster i årets budget. När det gäller E4-projektet så är
det t.o.m. så att fler efterfrågar en reklamplats än vad vi har
utrymme för.

Under året deltog vi i en enkätundersökning. Enkäten skickades
digitalt till en tredjedel av våra medlemmar vid tre tillfällen – maj,
juli och sept.

Medlemsantalet
Det är glädjande att konstatera att medlemsantalet även i år
kommer att öka. Därigenom har vi upplevt en stigande trend
under de tre sista åren då medlemsantalet har ökat från 567
till 667, vilket motsvarar en ökning med ca 17 %. Denna ökning är klart högre än ökningen i landet som helhet.
Det finns dock anledning att på nytt påpeka att denna medlemsökning inte med automatik innebär ökade intäkter. Istället
är det så att våra intäkter i stort sett ligger kvar på samma nivå
under åren 2015-2017. Detta beror på våra olika medlemsformer och på olika avgifter i olika åldersgrupper.
Vår arbetskraft
Allt jobb ska också genomföras. Vi har förmånen att ha en
stabil, ansvarskännande och kunnig personalstyrka. Därutöver
har vi en betydande grupp ideellt arbetande medlemmar som
på ett berömvärt sätt kompletterar vår personalstyrka. Bl.a.
har de flesta tisdagsförmiddagarna inneburit arbete för denna
grupp. Då har gruppen träffats, arbetat, fikat, pratat och trivts.
Vi välkomnar fler till denna grupp nästa säsong. All verksamhet i klubben styrs på ett försdömligt sätt av olika kommittéer.
LONA-projektet
Vår medverkan i projektet har bidragit till att ”Kultur- och
naturstigen” utefter Fågelforsdammen har fortskridit som
planerat. Ännu återstår en del att åtgärda innan invigningen
kommer att ske under nästa år, bl.a. kommer det att byggas
ett antal större informationstavlor nere till höger om hål 3.
Hemsidan
Jag hoppas att alla uppskattar utformningen av vår hemsida.
För detta arbete anlitade vi Goran Dzalto och hans företag
”Korpnet”. Jag tycker att resultatet blev föredömligt. En levande hemsida har stor betydelse för varje verksamhet. Därför
kommer vi även i fortsättningen anlita Goran för kontinuerligt
underhåll av vår hemsida.
Jag tycker att vi med tillförsikt kan se fram emot 2018
Kennet

Tyvärr blev dock svarsfrekvensen alltför låg (30 %), vilket gör att
vi i nuläget inte kan dra några alltför säkra slutsatser utifrån svaren. Vi tror dock att detta förfaringssätt framöver kan bli ett bra
sätt att få veta vad våra medlemmar tycker om vår verksamhet.
Enkätsvaren ger oss dessutom möjligheten att jämföra oss med
andra golfklubbar i regionen. Vi har för avsikt att återkomma
med enkäten även nästa år. Allt syftar självfallet till att man utifrån enkätsvaren ska kunna vidta förbättringsåtgärder.
Några iakttagelser utifrån enkätsvaren :
Det är en tydlig skillnad på svaren från maj till enkäterna i juli och
sept. Detta är kanske inte så förvånande med tanke på den negativism som präglade svaren i majenkäten p.g.a. av våra greenproblem under våren. Lite grovt kan man säga att utvecklingskurvan
för i stort sett alla enkätområden visade en positiv utveckling från
maj till sept.
Jämfört med resultaten från andra klubbar inom regionen
ligger våra resultat i septemberenkäten i de flesta fallen i
nivå med andra klubbars.
I ett avseende ligger vi dock under alla andra kubbar i regionen i
alla tre mätningarna och det är när enkäten ställer denna fråga:
”Hur sannolikt är det att du vill rekommendera Götaströms GK till
vänner, familj eller kollegor?”
Vid alla tre mättillfällena ligger vi här klart under andra klubbars
enkätsiffror.
Vad detta beror på bör vi nog fundera vidare på.
Rörligheten bland landets golfmedlemmar är hög. Vi är inget
undantag. Alltför många tror inte att man spelar golf om två eller
är medlem i vår klubb om två år.
En orsak till denna tro är sannolikt att så många som 20 % anger
att de spelar golf bara en gång i månaden eller mindre än en
gång per månad.
Vad vi skulle kunna göra för att uppmuntra till mer spel, blir
då en relevant frågeställning.
Det sociala livet bedöms som betydelsefullt, men får ett lågt
resultat i enkäten, dock inte lägre än i andra klubbar i regionen.
Vad skulle vi kunna göra för att åstadkomma en förbättring?
Vi bör skapa fler mål att sikta på när vi slår på rangen.
Detta borde vi lätt kunna ordna så att upplevelsen blir densamma som hos andra klubbar i regionen.
En tredjedel av våra medlemmar saknar en fast spelpartner.
Siffran är densamma för andra klubbar inom regionen.
Vad skulle vi kunna göra för att förändra denna situation?
Enkätsvaren ger oss beröm när det gäller våra toalettfaciliter.
Siffran som mäter detta ligger högre än hos andra klubbar i
regionen.
Banans lättillgänglighet och det serviceinriktade bemötandet
från vår personal får allra högsta omdömet i enkätsvaren.
20 % anger att de skulle vilja ställa upp som mentor för nya
medlemmar. Det bör vi ta fasta på.
Kennet
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2017

Torsdagen 30 nov. kl. 18.00 i klubbhuset.
Dagordning:
I.
a - mötet öppnas
b - frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett
		 korrekt sätt
c - fastställande av dagordningen
d - val av ordförande och sekreterare för mötet
e - val av två protokolljusterare/rösträknare
II.
a - fastställande av avgifter för 2018
b - preliminära målsättningar för 2018
c - preliminär budget för 2018
III.
a - val av ordförande för år 2018
b - val av två ordinarie styrelseledamöter för
		 åren 2018-2019
c - val av en styrelsesuppleant för åren 2018-2019
d - val av två valberedare samt en adj. ledamot för
		 åren 2018-2019
e - val av två revisorer samt en suppleant för
		 år 2018
IV.
- val av kommittéer
V.
- ev. motioner 		
- övriga frågor
Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i
klubbhuset fr.o.m. 16 nov.
VÄLKOMMEN!
styrelsen

Nya laddstolpar till elbilar.
Kortare bana
SGF lyfter då och då frågan om vikten av att på olika sätt skapa förutsättningar för att spela en kortare bana. En sådan åtgärd skapade
vi under året då vi inrättade en orange tee för damer. Den har uppskattats av flera av våra medlemmar, dock inte i den omfattning som
vi hade förväntat oss. En orsak till detta tror jag dock har varit att vi
inte tillräckligt tydligt markandsförde möjligheten att kunna spela en
kortare bana. Vi får bättra oss till nästa säsong.
Kennet
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Söndagsgolf 2017

Tisdagsgänget

Först och främst vill vi tacka ALLA som deltagit i Söndagsgolfen
under säsongen.

Består av ett 10-15-tal oldboys/seniorer som under ”Mästerfixaren” Ulf Gustavssons ledning genomför uppdrag på banan,
detta sker varje tisdag mellan 08.00-12.00, så gott som året
runt. I gruppen finns bl.a. Byggmästarsonen, Ingebert Nilsson,
vägmästaren och mannen med kontakter, traktotförare Åke
Hessel. En allt i allo som tyvärr lämnat klubben för att komma
närmare sitt älskade ”Bajen” är Gunnar Astemo. Stort tack
Gunnar! Förutom ovan nämnda finns det ett 10-tal ytterligare som utför ett fantastiskt arbete. Ingen nämnd och ingen
glömd. Förutom jobbet på banan har vi duon Holm/Isaksson
som servar våra golfbilar.Allt arbete under överinseende av
greenkeeper Tony Larsson och klubbstyrelsen.

Det har varit ett populärt inslag på söndagar med Söndagsgolf.
Sammanlagt så var det 21 söndagar. På dessa 21 tillfällen så var det
594 starter fördelade på 83 olika personer.
373 starter i A-Klass (Hcp +4.0-18.4) och 221 starter i B-Klass (Hcp
18.5-36).
Det var ett snitt på 29 deltagare per söndag, A-Klass 18 deltagare
B-Klass 11 deltagare.
Även en tävling som sträckte sig över alla omgångarna var Söndagsgolfens Ecelectic.
Där man hade 21 försök att ”låsa” sin bästa runda. Denna tävling
samlade 31 stycken deltagare.
Finalen spelades lördagen den 30:e september och lockade 30
deltagare.
En lättare frukost intogs och efter det spelades det 18 hål.
Efter avslutad runda så åt vi en middag, allt detta finansierades
genom en del av startavgifterna från söndagarna under den gångna
säsongen.
Åter igen ett STORT TACK till ALLA deltagare.
/ Tävlingsledningen Söndagsgolfen
A-Klass Final
1.

Alexander Andersson

71

2.

Peter Johansson

73 SHCP

3.

Peter Dahlros

73

4.

Niklas Trofast

74 SHCP

5.

Sven-Erik ”Svalle” Andersson 74

Exempel på arbeten som genomförts under året är: Byggande
av skyltar till”E4-projektet”, anläggande av damm med mera
vid hål 16, byggande/målning av toalettbyggnaden och därtill
hörande vägar, olika anläggningar av konstgräs, Elbilsladdare.
Behjälpliga med målning av klubbhus, hjälpt till med nya
bevattningsanläggningen, röjt sly på banan samt tillsammans med LONAprojektet utmed Fågelforsdammen. Slutligen
genomfördes i slutet av oktober asfaltering av väg mellan
verkstad och naturupplaget en sträcka av cirka 800 meter,
asfalten fixad av Åke Hessel.Våromgången avslutades med en
tävling med jättefint prisbord, skänkt av sponsorer, privatpersoner och företag. Delar av första prisbordet stals vid inbrott.
Fick därefter börja på nytt igen. Tack samtliga! Ovanstående
uppgifter har renderat cirka 500 arbetstimmar.
Fixargänget. eu Uffe G. och Knubben

B-Klass Final
1.

Ola Legnered

74

2.

Gunvor Holm

76

3.

Jan-Åke Ek

77

4.

Jonny Enocsson

82

5.

Ronny Ylander

84

Söndagsgolfens Ecelectic 2017
1.

Rolf Holm

52,7 slag

2.

Gunvor Holm

54,2 slag

3.

Lennart Isaksson

54,3 slag

4.

Susanne Joelsson

56,1 slag

5.

Pär Mattsson

56,8 slag
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Olboyskommittèn……

Rapport från tävlingskommittén

Säsongen inleddes med en resa till Skogaby GK.
I samband med detta startade Sommarcupen, densamma har just
avslutats.
med Bo Westling som segrare med Uno Johansson och Conny
Ekwurtsel som två respektive trea.
Kung Bore 2016-2017 vanns av Arne Härensten med Bo Westling och
L.E Karlsson som två,trea.
Vi placerade oss som tvåa i grundomgången av Gamla Grabbar.
Vi har också representerat med två lag i seriespelet.
Vi har haft utbyte med Värnamo GK,Hooks GK och Lagans GK.
”Tuppen och Hönan” har avgjorts med Gunvor Holm och Conny
Ekwurtsel son Höna respektive Tupp.
Vi har gästat Alvesta GK med ”spel på annan bana”.
Vi har deltagit i Uffe Gustavsson ”Fixargäng”. Mer om detta på annat
ställe i tidningen.
Vi har ställt upp i kiosken som vanligt, samt bollplockning och golfbilsservice.
Året kommer att avslutas med prisutdelning och julbord..
Odboyskommittèn
Eu..Åke Hessel

Årets tävlingsprogram var varierande med både singel och partävlingar. Dessutom hade vi även i år söndagsgolfen som ett stående inslag varje söndag från maj till september. Söndagsgolfen är populär
med ett snitt på 29 spelare per gång. Totalt deltog ca 83 personer vi
någon av deltävlingarna.
Som vanligt så lockade våra större tävlingarsåsom 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. I år
spelades finalen på Götaströms GK med grillning efteråt.
Golfköpingsmästaren kör på som vanligt och 2017 hade Götaström
tävlingen v30 och nästa år blir det v31.
Årets klubbmästare blev följande:
OPEN herr
1. Robin Johansson
2. Axel Johansson
3. Peter Johansson
Junior
1. Robin Johansson
2. Axel Johansson
3. Nils Gunnarsson
Planeringen för 2018 har redan börjat och vi kan se fram emot en
trevlig tävlingssäsong med bra variation på tävlingarna
Tävlingskommittén
g/m David Andersson

Kiosken
Nu har ytterligare ett golf-år gått till ända. Vi i kioskkommittén vill
tacka alla som ställt upp och bidragit till att vi kunnat hålla en god
service för våra gäster. Det är många som uttryckt glädje över att vi
har en bemannad kiosk. Vi kan också konstatera ett gott resultat.
Vi har under året anordnat två tävlingar.
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Styrelsen

Gökottegolfen som trots den tidiga timmen lockade 20 deltagare.
Mycket trevligt!
Kennet Adolfsson vann med 35 slag och på andra plats kom Madelene Karlsson på lika många slag. Bra jobbat!
Vår andra tävling ”Två i bollen” lockade väldigt många deltagare.
Segrade gjorde Stefan Emanuelsson och Nicklas Holmqvist med 38,4
poäng tätt följda av Oskar Johansson och Kalle Trofast 38 poäng. Stort
GRATTIS.
Vill också rikta ett tack till de som sponsrat delar av våra tävlingar.
Vi vill utvecklas och göra bra saker för kiosken och klubben. För
detta behöver vi din hjälp! Maila till någon av oss med dina synpunkter på hur vi kan bli bättre.
Kioskkommittèn
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En mycket glädjande nyhet från
Syskonen Inger & Sixten

NORHEDS
STIFTELSE

Med Norhedsstiftelsen ville syskonen Sixten och Inger hjälpa till att utveckla regionen.
Med Norhedsstiftelsen ville syskonen Sixten och Inger hjälpa till att utveckla regionen. Stiftelsen ska stödja
Stiftelsen
skaentreprenörskap
stödja medicinskoch
forskning,
entreprenörskap
och ska
industriell
utveckling.
Den ungdomsska
medicinsk
forskning,
industriell
utveckling. Den
även främja
utbildning,
även
främja
utbildning,
ungdomsverksamhet,
idrott,
kultur
och
liknande
aktiviteter
av
allmänverksamhet, idrott, kultur och liknande aktiviteter av allmän-nyttig karaktär, företrädesvis i Jönköpings län
nyttig karaktär, företrädesvis i Jönköpings län

Vid flera tillfällen under 2016 aktualiserades frågan om vad vi skulle kunna göra med utrymmet söder om hål 18 och fram till viltstängslet mot bilparkeringen. Med ett växande antal barn och ungdomar som började spela golf såg vi ett stort behov att skapa
en 30-, 50- och 100-meters bana, som också skulle kunna användas som ett utökat övningsområde för alla golfspelare. Det stora
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Tack för en grym säsong!
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Hoppas vi alla ses på Götaströms Golfklubb även nästa
vara tränare
för
Götaströms
Golfklubb
i
år.
kunna ro projektet i hamn inom våra ekonomiska ramar. Vi har fåD )den fram )ll 1 dec 2018 på oss
år och kom ihåg "vill du bli bättre, så måste man träna
När jagaDblev
tillfrågadprojektet.
med kort varsel i våras blev jag
förverkliga
för att bli det"

glatt överraskad för förtroende och tycker att det har
fungerat
över förväntan.
Kennet

//Robin

Jag hoppas ni har tyckt att den här säsongen har varit
lika lärorik och rolig som jag tycker den har varit.
Under säsongens gång så har vi fått bevittna många nya
golfare, juniorer och medlemmar göra ett jättekliv i sin
golfresa och det glädjer mig att säga att jag är stolt av
att få vara med och göra den resan med er.
Juniorerna har byggt upp en fantastisk sammanhållning
och pusha varandra till att spela mer och utvecklas
genom att hjälpa varandra med bland annat det vi gått
igenom under de träningarna vi haft men även genom
eget kunskapsförråd.
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SVERIGE

PORTO BETALT

Info från Bankommittén Vad har hänt under 2017

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

Våren lämnade våra greener med svåra angrepp av snömögel.
För att få dem i gott skick igen tog vår banchef Tony ett beslut
att ändra skötselstrategin viket resulterade i att greener redan
strax innan midsommar var i bra skick och därefter bara blev
bättre och bättre..
För att om möjligt undvika (vilket man aldrig kan garantera) att
historien upprepar sig har vi under 2017 sökt och fått tillstånd
att få bespruta våra greener med ett godkänt medel. Vi har i
samband med det köpt in utrustning för besprutning samt en
ny miljöcontainer för lagring av diverse miljöklassade inventarier och vätskor.
Dammen på hål 16 har nu börjat ta form och är i stort sett
klar. Det som kvarstår är sådd av gräs och iordningställande
av röd tee. En avrinning, troligtvis i form av ett litet ”vattenfall”
återstår samt ev en fontän.
Ett fungerande bevattningssystem är en förutsättning för att driva
en golfbana och vi har därför sett över vårt system, vilket resulterade i inköp av ny programvara, renovering av pumpar etc.
Andra investeringar under året är en ”Sidewind” som köps
in för att kunna klippa nära bunkerkanterna utan att de går
sönder, vägen upp till ekonomigården har fått ny beläggning
av asfalt, och vi har fortsatt att klippa ner ljung och sly utmed
kanterna.
Bankommittén vill även passa på att tacka OldBoys för det
ovärderliga arbete som de lägger ner på tisdagarna.
Stort Tack till alla….
Bankommittén /gm Marie-Anne Westling

Telefon: 0370 - 253 30

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

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 !

