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Vem kunde tro att vi skulle få en sådan sommar. Många jublade över den. GolfSverige gjorde det inte. Den svåra torkan gjorde att det blev problematiskt på
många golfbanor. Vi på Götaströms GK kom lindrigt undan, bortsett från ovanligt
höga elräkningar, som blev resultatet av mycket bevattning under sommarmånaderna. Antalet golfspelare i Sverige fortsatte inte att öka. Den osannolika värmen
blev en negativ faktor. Istället för en fysik aktivitet på en golfbana blev det annat
som lockade.
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Även om verksamhetsåret fortfarande pågår så kommer vi sannolikt så småningom att kunna lägga verksamhetsåret 2018 till handlingarna som ett ganska framgångsrikt år. Inom våra ekonomiska ramar lyckades vi fullfölja det som vi inför året
hade planerat. Det är allas förtjänst, ingen nämnd….ingen glömd.

070-578 45 23

Vi hoppas på fortsatt spel under nov-dec samtidigt som vi ser fram emot verksamhetsåret 2019!

KO M M IT TÉ E R
Ban- och miljökommittén
Damkommittén

Vårt nya övningsområde

Oldboyskommittén
Juniorkommittén

När någonting blir färdigt verkar allt så självklart. Det gäller alltifrån uppsättning av
en skylt vi E4:an till färdigställandet av ett övningsområde på drygt 4000 kvm. På
vägen är det dock många som har tänkt, planerat och slutligen verkställt.

Tävlingskommittén
Utbildnings- och handicapkommittén
Klubbhus- och fixarkommittén
Sponsorkommittén

Förverkligandet av det nya övningsområdet har självfallet i hög grad varit beroende av våra banarbetare. Till deras ambitiösa arbete ska läggas våra ideellt
arbetande medlemmar. Tillsammans gjorde de det möjligt. Nästa år kommer vi
alla, gammal som ung, att kunna använda oss av det nya övningsområdet. Det
kommer förhoppningsvis att bli ett lyft för Götaströms GK.

Kioskkommittén
E4-gruppen

GOLFSTRÖMMEN
utges av Götaströms Golfklubb

Vi har genomfört projektet med ekonomiskt stöd från Norhedsstiftelsen och Riksidrottsförbundet. Vi är förstås glada för att dessa båda organisationer uppskattade
vårt projekt. Vår förhoppning är nu att även Kultur- och Fritid i vår kommun kommer att göra detsamma genom att utifrån vår projektansökan bevilja oss ett bidrag.

Ansvarig utgivare: Kennet Adolfsson
Redaktion: Kennet Adolfsson och
Tommy Gunnarsson
Produktion och tryck:
Skilltryck AB, tel. 0370-733 30
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2018
Torsdagen 29 nov. kl. 18.00 i klubbhuset

Målsättningar och
årsavgifter 2019:

DAGORDNING:
I.

När detta nummer av Golfströmmen trycks har
styrelsen inte slutgiltigt tagit ställning till vilka årsavgifter och målsättningar som kommer att gälla för
2019. Detta kommer istället att framgå av de handlingar som kommer att finnas tillgängliga
inför höstmötet 29 nov.

a

- mötet öppnas

b

- frågan om kallelse till höstmötet har skett

		 på ett korrekt sätt

Kansliet

c

- fastställande av dagordningen

d

- val av ordförande och sekreterare för mötet

e

- val av två protokolljusterare/rösträknare

II.

Nya övningsområdet

a

- fastställande av avgifter för 2019

b

- målsättningar för 2019

c

- preliminär budget för 2019

III.
a

- val av ordförande för år 2019

b

- val av ordinarie styrelseledamöter

c

- val av styrelsesuppleanter

d

- val av valberedning

e

- val av två revisorer

IV.
- val av kommittéer
V.
- ev. motioner
VI.
övriga frågor
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
i klubbhuset fr.o.m. 22 nov.
VÄLKOMMEN!
/Styrelsen
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Enkäten 2018:

1. Bedömning av banan i sin helhet:

För andra året i rad har vi gett alla medlemmar en möjlighet att
tycka till om vår golfbana. I tre omgångar under säsongen fick alla
medlemmar sig tillsänt en enkät. Utifrån 150 svar får vi fram bedömningar på olika delar av vår verksamhet.

			
GÖTASTRÖMS GK 		

77

Snitt för övriga
klubbar i distriktet

					76

En frågeställning i enkäten löd så här:
Hur sannolikt är det att du rekommenderar Götaströms GK till vänner och bekanta? På en 10-gradig fördelade sig svaren så här:

Bedömning av olika delar av banan:

Poäng 10-9:
53 %

81

Poäng 8-7:
34 %

Poäng 6-:
13 %

Utslagsplatserna är i bra skick
					72

Snittsiffra för övriga klubbar i distriktet:
60 %
28 %
11 %

Fairways är i bra skick

87 % finns inom intervallet 7-10 poäng. 13 % svarade negativt på
denna fråga, d.v.s. 6 poäng eller lägre. Siffran 13 % är dock klart
bättre än förra året då motsvarande siffra var 20 %.

Ruffen har en passande svårighetsgrad

77

					72

75					75
Bunkrarna är i bra skick

69

					65

Greenerna är jämna och bollen rullar ”som den ska”

81

					76

Greenernas hastighet är lagom

80

					76

Greenerna är likvärdiga (samma hastighet och hårdhet)

81

					75

Som helhet är banan fin och välskött

85

					82

Banan är rolig att spela

76

					85

Banans design och skötsel gör det lätt att hitta bollen

70

					74

Klubben informerar bra om arbeten på banan

71

Autogiro

ar möjligheten att betala
Götaströms Golfklubb erbjuder sina medlemm
giften sker då på tio
årsav
av
årsavgiften via autogiro. Uppdelningen
ber.
månader och löper från januari till okto
sig av detta smidiga sätt att
Sedan tidigare år är det många som använder
du inte göra något inför
ver
betala sin årsavgift. Är du en av dem så behö
dock snarast möjligt
du
te
mås
2019. Om du vill bli en ny användare
gotastromsgk.se.
info@
:
mail
kontakta kansliet tel. 0370-76490 eller via
r medlem och
unde
sidan
hem
Blankett för ansökan om autogiro finns på
autogiro.
n som vanligt med förfalDet går givetvis bra att betala hela årsavgifte
lodag 31 januari.
Kansliet
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Avståndsmarkeringarna på banan är bra

76 					75
Banan får en bedömning som i allt väsentligt vida överskrider
den bedömning som gjordes 2017. Vi ska dock ha i minnet
att 2017 var det år då vi hade svåra vinterskador att arbeta
med långt fram på våren. Detta faktum präglade självklart de
bedömningar som då gjordes i maj, juli och sept.
Det som vi kanske allra mest ska glädjas över är att ovanstående bedömning under 2018 på de flesta punkter överträffar
andra golfbanor i distriktet!!
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3. Negativa bedömningar:

2. Bedömning av service och
upplevelsen i sin helhet:
			
SERVICE & UPPLEVELSE 		

85

I vissa avseenden blev självfallet bedömningen
mer negativ.

Snitt för övriga
klubbar i distriktet

Ex:

					82

-

träningsområdet fick en negativ bedömning p.g.a.
det pågående ombyggnadsarbetet

-

träningsmöjligheterna och träningsutbudet fick
en negativ bedömning, sannolikt beroende på att
vi inte hade ett tillräckligt tydligt träningsutbud,
framförallt beroende på att vi saknade en fast
anställd golftränare.

-

bedömningen av restaurangen blev självfallet negativ, helt enkelt därför att vi saknade en sådan.
Denna fråga i enkäten måste förändras till nästa år,
så att bedömningen utgår ifrån vår självservering.

Bedömningen av de olika delarna:
Det är rent och snyggt i klubbhuset

87

					85

Receptionens öppettider passar mina behov

81

					79

Övriga enkätresultat:

Utomhusmiljöerna (t.ex. terrassområden) är bra

79

Av enkäten kan man utläsa flera tänkvärda resultat.

					81

En plats jag gillar att komma till

84

Ex:

					88

-

60 % spelar golf en till två gånger per vecka

Receptionspersonalen är vänlig och ger bra service

-

15 % spelar golf en gång i månaden

-

25 % av våra medlemmar spelar golf bara en gång

91					87

eller mindre per månad

Toalett- och duschutrymmen(a) är fräscha

82

					80

Spelet flyter bra och det är generellt inte mycket väntetid på
banan

Av de 150 som besvarade enkäten var det 22 som
lämnade klubben under året.
-

45 % av dessa slutade därför att man tyckte att
man utnyttjade sitt medlemskap dåligt

-

94					84

27 % lämnade golfen eftersom man tyckte att man
inte hade tid att spela golf.

-

14 % bytte till annan klubb

Toalettfaciliteterna på banan är bra och fräscha

-

14 % angav andra orsaker

88

					80

Antalet lediga tider gör att det är lätt att komma ut på banan
när man vill

81

					73

Den samlade bedömningen av service och upplevelsen får
ett så högt betyg som ”85”, vilket är en högre siffra än snittet
för övriga golfbanor i distriktet!!

EN BERÄTTIGAD FRÅGA BLIR DÅ: Hur ska vi
uppmuntra våra medlemmar att spela mer golf?
21 nya medlemmar i klubben under året svarade så
här på frågan varför de valde just Götaströms GK
-

71 % angav läget i förhållande till hemmet/arbetet
som orsak

-

48 % angav att det berodde på att man har familj/
vänner/bekanta/kollegor som är med i klubben

Detta visar med all tydlighet hur viktig varje
medlem är när det gäller att rekrytera nya
medlemmar till klubben. Vi får också en
bekräftelse på hur viktigt närområdet är när
det gäller att rekrytera nya medlemmar.
Kennet
HUVUDSPONSORER
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Ökat antal gäster på vår Golfcamping

Rapport från Oldboys

Att fler och fler golfare skaffar husbil märker inte minst Götaströms Gk på
att intresset för att övernatta på vår golfcamping ökar år från år.
När man campar på Götaströms GK har man tillgång till el, dusch och
toalett och närheten till restaurang. Allt detta för 100 kr dygnet om man
löser greenfee och spelar på banan. Vid enbart övernattning betalar
gästen 200 kr per dygn.
Kansliet

Året började med upptaktsmöte i mars månad. Ungefär
samtidigt spelades finalen i ”Kung Bore” Segrade gjorde Rolf
Johansson.
25-26 april gick Vårresan tilll Brevikens GK,belägen norr om
Hjo, Bussresa med Jonny som chaffis stort tack till honom.
29 maj spelades ”Tuppen och Hönan” med 35 deltagare. Tupp
blev Rolf Holm och Hönstiteln togs hem av Anneli Johansson.
Vi har deltagit med 2 lag i H70 med lite blygsamma placeringar.
Men det är ”Viktigare att deltaga än att segra”...
Spel på annan bana har gjorts på Hooks GK. Klubbmatch mot
Lagans GK i Lagan.
Sommar cupen har nyss avgjorts med Bo Westling som
mästare.
I september avgjordes Finalen av ”Gamla Grabbar” Där visade
vårt lag framfötterna med en 2:a placering slagna med ett futtigt slag av Gränna GK. Åke Hessel och Bo Westling slutade 2:a
respektive 11:a.
Årets ”Kung Bore” har just startat säsongen 2018-19.
Vi får inte förglömma ”Fixargänget” som vanligt samlats på
tisdagsförmiddagarna under Uffe Gustavssons Ledning som
lagt ner minst 1500 timmar. Gänget avslutade med avslutningstävling och samkväm.

Golfköpings Hösttour
Torsdagen den 18 oktober arrangerade Götaströms GK en deltävling i
Golfköpings Höstjour som i år lockade hela 70 deltagare.
Vinnare i A-klassen blev Kenneth Hansson, Götaströms GK på 72 slag. I
B-klassen segrade Karl-Erik Strömberg, Skinnarebo GCC på 71 slag.

Den 6 december Årsmöte med sedvanligt Julbord. I år hos vår
nya samarbetspartner Götaströms Värdshus.
Vi vill framföra ett stort tack till alla våra sponsorer till både
tävlingar och Fixargänget. Ingen nämnd och ingen glömd.
Åke Hessel
Ordförande i Oldboyskommittèn

Kenneth Hansson

Karl-Erik Strömberg

Hole In One

Alla golfares dröm är väl att göra en HIO? Här är 2 herrar som lyckats under året.

Conny Ekwurtzel (mitten) gjorde
HIO den 9 maj På hål 8 med en järn 7.
Tisdagsgänget är igång.
Till höger: chefen för fixargänget
HUVUDSPONSORER
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Sverre Bruun gjorde HIO den 1
oktober på hål 8 med en järn 7

Grattis säger vi på redaktionen!
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Rapport från Tävlingskommittén

Friskvårdsbidrag för golf

Om man vill och har lust till att tävla så finns det stora möjligheter till det
som medlem på Götaströms GK. Om vi räknar med söndagsgolfen så
har vi en hel del tävlingar av skiftande slag. Götaströms GK har även ett
samarbete med Hooks GK där det funnits möjlighet att delta på varandras tävlingar till ett rimligt pris.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12
januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav
det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge:
Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

Här följer lite resultat från några av de tävlingar som spelats under året,
resultatet från söndagsgolfen hittar ni i ett annat inslag i tidningen,
21 april Vårstädningsgolfen, 3-manna scramble
Leif Haegerstam/Marcus Hansson/Jan Aronsson
Olle Ryman/Ronny Ylander/Annelie Johansson
Peter Dahlros/Rose-Marie Hålén/Åke Hallemyr

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock
arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed
kan vara lägre än maxbeloppet.

12 maj, Götaströms 2-manna scramble sponsrad av Hemköp
Pär Mattsson/Christer Pettersson
Peter Dahlros/Peter Nilsson
Jan Johansson/Thomas Niklasson
19 maj, Golfhäftet Trophy, Greensome
Jan-Åke Ek/Stefan Westroth
Jan Christoffersson/Jan-Åke Knutsson
Bo Johansson/Robin Johansson
26 maj, Gökottegolfen, 9 hål singel
Gunvor Holm
Åke Hessel
Lennart Isaksson

Domen kvalificerar golf som ”motion eller friskvård av enklare slag”,
vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har
friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av
golfspel och träning.

Rose-Marie Hålén håller

Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra
aktiviteter) som friskvårdsförmån.
Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf
• Golfträning, tex nybörjarkurser, golflektioner mm
• Egenträning på drivingrangen (rangebollar/rangekort)
• Spelavgiften, vilket är den årliga avgiften för golfspel, exklusive
medlemsavgiften, Medlemsavgiften på Götaströms GK är förnärvarande
400kr, vilket motsvarar ett passivt medlemskap.
• Greenfeeavgifter (under 1000kr per tillfälle)
Om du vill veta mer om friskvårdsbidraget för golf så surfa in på
https://golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidrag/ eller kontakta kansliet.

prisutdelning i Två i Bollen.
2 juni, Landmann Bästboll
Jan Christoffersson/Jan -Åke Knutsson
Max Rapp/Ludvig Johansson
Jan Askehag/Danko Fakovic
16 juli, Sommargolfen med Reftele och Rydö, Greensome
Rolf och Gertie Hultman
Dan Rosell/Adrian Mårtensson
Katarina och Roger Wisell

11 augusti, Klubbmästerskapet, OPEN Herrar 36 hål
Kristoffer Krave
152 slag
Klas Sandberg
153
Pär Mattson
155
Golfköpingsmästaren spelades i år v. 26 på Götaströms GK. Vi hade ca 430
starter vilket är ca 110 starter mer än vad det varit de senaste åren. Totalt
lockade Golfköpingsmästaren ca 3500 starter på de 8 klubbar som tävlingen spelas på. Finalen spelades i år den 17 augusti på Jönköpings GK.
Tävlingskommittén

Nytt betalsystem till
bollautomaten!
Under året har klubben köpt in några
nya mattor till rangen och även uppdaterat bollautomaten med nytt bollkortsystem från Range Servant samt
en helt ny betallösning för rangebollar
där man betalar direkt med sitt betalkort. Fördelen är att man blir mindre
beroende av polletter som man bara
kan köpa när kansliet är öppet.
Det vi märker är att omsättningen
på rangen ökar.
Till nästa säsong skall det bla köpas in lite nya målområde till
rangen, vi skall även börja arbetet med att försöka hitta en sponsor till
nya rangebollar.
Rangen är öppen hela året så länge det är barmark.
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SVERIGE

PORTO BETALT

Söndagsgolfen 2018

Först och främst vill vi tacka alla ER deltagare. Utan ER så blir det ju
ingen söndagsgolf.

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

Sitter här och skall summera Söndagsgolfen för säsongen 2018,
samtidigt som den förbaskade första snön faller utanför mitt fönster.
Men vila är ju också en ingrediens i träning. Så vi får väl passa på att
träna på lite vila nu.
Men om vi blickar tillbaka på säsongen 2018 så ser det ut såhär.
Vi spelade sammanlagt 24 omgångar under perioden 24:e
april till 30:e september. Tävlingarna spelades i 2 klasser (A-Klass +4,0-16,9 B-Klass 17,0-36,0). Totalt var det 720
starter fördelat på A-Klass 418 starter B-Klass 302 starter.
Det var ett snittdelatagande på 30 personer/omgång, vilket var en
ökning med 2 personer/omgång mot föregående år.
Det spelades en tävling vid sidan om där ett snittresultat räknades ut
på dom 8 bästa nettoresultaten för varje spelare. Det var sammanlagt 42 deltagare som deltog vid 8 tillfällen eller mer och därmed
fick ett snittresultat.
Efter 24 spelade omgångar så var det dags för finalspel den 7:e
oktober för dem som hade deltagit vid 8 tillfällen eller mer.
Även någon utnyttjade möjligheten att köpa sig in i finalen.
En enklare frukost serverades i klubbhuset, därefter så var vi 35
personer som gav oss ut på banan för att njuta av vår fina bana.
Vi ser fram emot en ny säsong av söndagsgolfen och vill göra den
ännu mer populär. Förlag på hur den skall bli mer attraktiv mottages
gärna. Maila gärna förslag till Klas.sandberg@gmail.com.
Väl mött säsongen 2019
/ Klas Sandberg
Resultat från söndagsgolfen 2018
A-KLASS
1.

Klas Sandberg

73

2.

Pierre Karlsson

73

3.

Pär Mattsson

76

1.

Jonny Enocsson

79

2.

Lennart Isaksson

79

3.

Jonas Carlsson

79

B-KLASS

SNITTSCOORE
1.

Klas Sandberg

69,5

2.

Olle Ryman

70,5

3.

Pär Mattsson

70,625

Telefon: 0370 - 253 30

ÖVRIGA SPONSORER: Bengt  &  Lotta • BT-steel • CSS  Städ
Edqvist IT • Ekets Uppåkra • GEJI  Industri • GT  Svets • Grunditz  Rör
Gärahovs  Bygg • Handelsbanken • Happy homes • Ica Lagahallen
Ica Supermarket Vaggeryd • Länsförsäkringar • PH  Larsson  Fastighet
PR-Tryck • Skilltryck  AB • Stigab • Syntema • Tandvården  Skillingehus
Thomas  Kimmehed  AB • Vaggeryds  Chark • 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 !

