Bryngfjordens GK, verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:








Mikael Nilsson, ordförande
Claes Kemvall, sekreterare
Mona Haglund, kassör
Birgitta Höjer, vice ordförande
Patric Berntsson, ledamot
Mona Hedlund, ledamot
Elin Brask-Gustafsson, suppleant

Styrelsen har genomfört:
 11 protokollförda styrelsemöten
 Ett höstmöte med kommittéerna
 Ett flertal möten med Bryngfjorden Golf AB
 Varit representerad vid möten med VGF (Värmlands Golfförbund) och SGF (Svenska
Golfförbundet)
Verksamheten 2016 har genomförts som planerat. Klubbens ekonomi är mycket god.
Ekonomiska resultatet för 2016 blev ett överskott på 6 000 kr. I kassan och på banken fanns
vid årets slut 279 000 kr. Antalet aktiva har under året ökat från 826 till 906 medlemmar.
Under året har en ny hemsida utvecklats och driftsatts. Närvaron på sociala medier har ökat.
Den 29 maj arrangerade klubben Golfens dag med diverse aktiviteter i anslutning till
klubbhuset.
Klubben har under sommarhelgerna bemannat med golfvärdar, vilket gett en mycket positiv
respons
Tillsammans med Bolaget har klubben verkat i en gemensam ledningsgrupp. Syftet har varit
att få en enad syn på hur anläggningen skall drivas och utvecklas
Klubbens herrlag lyckades inte att hålla sig kvar i division ett utan det blev nedflyttning till
division två.
Klubbmästare 2016 är i herrklassen Stefan Eriksson, i damklassen Anna Johansson och för
herrjuniorer är Alexander Axelsson klubbmästare.
Med hjälp av ett verktyg som SGF tillhandahåller har en första omgång av medlemsenkäter
genomförts. Svaren på enkäten var genomgående positiva. Fortsatta enkäter kommer att
göras under 2017.
Klubben har tecknat ett nytt avtal med Bolaget avseende administrativt stöd samt ett
upplåtelseavtal.
Kommittéernas verksamhet redovisas i det följande i sammandrag.
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Tävlingskommittén
Tävlingsåret 2016, så hade vi ungefär lika många tävlingar jämfört med förra året och vi hade
mestadels par och singeltävlingar, vilket efterfrågades av våra medlemmar. Det totala antalet
tävlingar var flera, då vi samarbetat med Vgdf och med flera andra aktörer.
Vi genomförde totalt 15 st egna tävlingar och det var 6 st singeltävlingar, 5 st partävlingar,
4 st lagtävlingar (scramble). Sedan hade vi Värmlandsserien H 55 och D 50 (singel),
Femdagarsgolfen (singel och par), Ekebygolfen (par).
Totalt var det bra deltagande på alla tävlingar och det blir ett snitt på cirka 90 st/tävling, vilket
gör att vi nästan kommer upp till vår ambition på 100 st/tävling.
Prisborden har varit bra, men vi ska försöka att göra dem ännu bättre nästa år.
Under 2016 var vi 5 st tävlingsledare, 20 st olika personer som var starter och
administratörer. Det har varit mellan 2 – 8 funktionärer per tävling. Vi i tävlingskommittén
tackar för denna hjälp, men vi vill att det ska bli flera som kan tänka sig att ställa upp. Vi hade
under tävlingssäsongen god hjälp av domarna Leif, Pekka och Patrik.
Vår verksamhetsplan för 2016 hade 6 st olika områden. Dessa var Syfte, Strategi, Mål,
Aktiviteter, Organisation och personal, samt Utveckling och rapportering.
Utfallet jämfört med vår Verksamhetsplan:
Syftet: uppfyller vi.
Strategier: uppfyller vi.
Mål: uppfyller vi.
Aktiviteter: uppfyller vi till största delen.
Organisation och personal: uppfyller vi inte.
Utveckling och rapportering: uppfyller vi.
Damkommittén
Damkommittén har under året bestått av: Mona Hedlund, ordförande, Inger Andersson,
Maria Engelbrektsson, Eva Olsson och Lena Hedström.
Vi startade säsongen den 12 april med en upptaktsträff med mat, fika, information och
mannekänguppvisning med årets Golfmode. 39 damer deltog.
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Klassindelning under säsongen har varit, A klassen handicap upp till 26,9 och B klassen 27 54. Inför 2017 ska vi revidera klasserna för många damer har sänkt sitt handicap och A
klassen har ökat. 26 april genomfördes en regelvandring.
Vårt ordinarie spelprogram har under året omfattat 21 speltillfällen. En tävling ställdes in pga.
regn. 68 damer har deltagit vid ett eller flera tillfällen, (2015/66). I genomsnitt har 25 damer
deltagit i våra aktiviteter, (2015/22).
Vår hemliga resa gick till Nora. Vi spelade singelspel och det var 23 damer som deltog. Det
var en lyckad resa med vackert väder, jättefin bana och mycket trevligt mottagande av Nora
GK. Efter avslutad rond åt vi gemensam lunch och hade prisutdelning.
Tävlingsprogrammet under säsongen 2016 sammanfattas enligt följande:
Maj

På hemmabanan spelades två 13-hålstävlingar och två 18-hålstävlingar samt
en 18-hålstävlng vid vår resa till Nora. En planerad tävling ställde vi in pga.
regn.

Juni

Fyra 18-hålstävlingar.

Juli

Tre 18-hålstävlingar.

Augusti

En 18-hålstävling, två 9-hålstävlingar och två 13-hålstävlingar genomfördes.

September

En 9-hålstävling samt en 18-hålstävling vid vår damavslutning som
kombinerades med prisutdelning, samkväm och lunch i klubbhuset. 26 damer
deltog.

En D50+ tävling arrangerades på Bryngfjorden under året och 5 damer från klubben deltog.
Det var en mycket uppskattad tävling med härligt väder och fullt startfält från två tee.
Vi har även över säsongen genomfört en Eclectic-tävling där 24 damer deltog och en
matchcup där 24 damer deltog.
Våra tävlingar har varit mycket uppskattade och flera damer från både Karlstad GK, Billerud
GK och Karlskoga GK har deltagit på våra damtävlingar under säsongen.
Vi tackar alla som ställt upp som funktionärer på damtävlingarna och de som stöttat oss med
sponsorinsatser till vårt prisbord på vår damavslutning. Vi hälsar alla klubbens damer
välkomna till 2017 års tävlingar.
Herrkommittén
Herrkommittén har bestått av Thomas Engelbrektson Mikael Nilsson, Mikael Pettersson och
Thomas Lindquist.
Säsongen inleddes med en upptaktsresa till Lundsbrunn, som gav ett 25-tal golfare en trevlig
runda.
Ambitionen för säsongen 2016 var att ”flera Bryngfjordare skulle spela mer och oftare”.
Herrgolfstävlingarna på onsdagar har visat sig vara en framgångsfaktor och vi ligger kvar på
fortsatt höga deltagarnivåer. Det är också flera spelare från andra klubbar som deltagit och vi
har fått många positiva lovord från dessa om både arrangemang och bana. Totalt sett har
141 (fg år135) olika herrar deltagit i tävlingarna vilket är rekord! Efter avverkad säsong stod
Thomas Bäckstöm som segrare före Jan Sundquist och Jonny Lundbäck.
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I anslutning till herrgolfen anordnades en eclectictävling. Denna vanns av Jimmy Heimer
med 54,9 slag netto med Bengt Johansson och Mikael Josefsson på de följande platserna.
Vi har också genomfört en matchcup. Vi upplever ett ökat intresse för matchspel vilket är
positivt. Slutsegrare blev Claes Wallman.
Den avslutande Herrmastersfinalen spelades lördagen den 19 september med Göran
Johansson som suverän segrare med en nettorond på 66 slag.
Söndagen den 20 september avgjordes den årliga Top Flit-matchen mot Hammarö. I år var
det hemma match på Bryngfjorden. Det blev något av en utklassningsseger där vi
Bryngfjordare till slut vann kampen med klara 15,5 – 8,5.
Efter Herrmastersfinalen samlades de tävlande för den numera traditionsenliga
avslutningsmiddagen i Klubbhusrestaurangen med åtföljande prisutdelningar samt
utvärderingen av säsongen.
Sammanfattningsvis en positiv säsong med många engagerade herrar. Positivt har varit att
vi sett en hel del nya och glädjande nog yngre ansikten i herrgolfen. Det ger hopp för
framtiden! Det problem vi noterat är att, med så högt deltagarantal, blir det ont om speltider.
När vi kommer en bit in på hösten och mörkret kommer tidigare så räcker inte starttiderna till.
Här får vi fundera på nya lösningar, ambitionen är ändå att deltagarantalet ska vara minst
oförändrat kommande år.
Ungdomskommittén
Under 2016 har ungdomsverksamheten på Bryngfjorden fortsatt i stora drag som tidigare.
Ungdomskommittén har bestått av Elin Brask Gustafsson och Magnus Öberg. Christer
Gullbring hjälpte till i början av säsongen men föll sedan bort. Vi upplever att vi är för få både
i kommittén och som ledare och det behövs en stor förändring för att vi ska kunna fortsätta
med juniorverksamheten.
Totalt har ett sextiotal ungdomar deltagit i Bryngfjordens GK:s ungdomsverksamhet vilket är
några färre än det vi hade 2015. Liksom tidigare år, minskar deltagandet på hösten.
Vi fortsatte satsningen från tidigare år på ”Golfäventyret” – ett utbildningsmaterial som
Svenska Golfförbundet har varit med och tagit fram. Nytt för i år är att Elin haft
”Levlingstillfällen” med både ungdomar och deras föräldrar. Målet med föräldra-levling var att
tydliggöra materialet i Golfäventyret för föräldrarna så att de på ett bättre sätt kan vara med
och stötta sitt barn/ungdom. Föräldrarna uppskattade dessa tillfällen. Levlingtillfällena med
ungdomarna drog inte så många ungdomar utan det var ett fåtal som kom varje gång, syftet
med dessa var att ge ungdomen ett tillfälle att lära känna Golfäventyrets material, att bekanta
sig med övningarna och att få motivation till att ”levla” på egen hand, att sträva efter att nå
nästa nivå utanför träningstid.
Ambitionerna var höga men utfallet har inte blivit som önskat då ganska få ungdomar deltog
vid dessa tillfällen samt att färre ungdomar använt sig aktivt av materialet. Förhoppningen var
också att Golfäventyret skulle leda till att fler ungdomar från Grundgruppen skulle kunna ta
gröntkort, men det är färre än önskat som tagit gröntkort under 2016. För att nå dessa mål
krävs att vi erbjuder fler träningstillfällen och inte har sommaruppehåll!
Tidigt på säsongen visade det sig att flera av de engagerade föräldrarna som vi använde
som ledare följde med sina ungdomar från Grundgruppen till Hcpgruppen. Detta innebar att
Grundgruppen gick kort på ledare. Under säsong var det Elin Brask Gustafsson och Magnus
Öberg som ledde Grundgruppen med hjälp av Christer Gullbring som kunde vara med vid ett
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fåtal tillfällen. Vi fick dock nödvändig hjälp av våra duktiga äldre juniorer från Hcpgruppen,
Alexander Axelsson, Martin Konz och Albin Östlund.
Så det positiva uppsvinget på ledarfronten som vi upplevde under 2015 höll inte i sig under
2016. Vi har tidigare sagt att fler ledare är en förutsättning för vår verksamhet men har under
2016 misslyckats med att behålla de vi hade, men har i stället lyckats rekrytera nya juniorer
som ledare. Vi anser att genom att engagera de äldre juniorerna ökar vi chanserna att få
behålla dem i klubben men också ger vi dem möjlighet att växa och utvecklas vilket vi tror är
viktigt för dem som individer och golfspelare.
Vi har haft tre olika grupper i träning:
Golfkul: Verksamhet för de yngsta, ca 4-7 år. Verksamhet 1 tim/en gång/vecka med
huvudinriktning på lek. Denna grupp har letts av Elin Brask Gustafsson. Ca 8-10 barn/tillfälle.
9 betalandes barn + 1 barn till ledare. Maj-sept med uppehåll under sommarlovet.
Träning Grund: utan hcp. Träning för åldern 8-12. Träning 1 tim/ en gång/vecka. Innehållet
har varit grunder i golf med inriktning på att skapa intresse för grönt kort. Det här är den stora
gruppen. Verksamheten har bedrivits av Magnus Öberg och Elin Brask Gustafsson. Joachim
Brånander stöttade under våren men valde att inte fortsätta efter sommaruppehållet. Ca 2025 barn/tillfälle men än färre under hösten. 23 betalandes barn + 5 barn till ledare + 2 som
betalat bara till Jocke. Maj-sept med uppehåll under sommarlovet. Här önskar vi att utöka till
2 gånger i veckan samt att ha mer ledarledd träning under sommaren för att se snabbare
utveckling.
Denna grupp bör enligt SGF kallas för Skandia Kids eftersom de under 2016 ingick i
erbjudandet om att köpa billigare juniorgolfset av SGF. Vi planerar att kalla denna grupp
Skandia Kids 2017 och ta samma klubberbjudande som 2016.
Träning Hcp: med hcp. Träning för ålder 8 år och uppåt. Kravet har varit grönt kort eller
officiellt hcp för att vara med. Träning två timmar/vecka vid ett tillfälle i veckan under ledning
av Joachim Brånander. 10 betalandes ungdomar + 1 som betalat till Jonas . Ca 8 eller färre
deltagare/tillfälle. Maj-sept här är vi osäkra på hur mycket de egentligen har tränat med
Joachim, men under sommarlovet har han nog haft vissa träningstillfällen.
Läger: Liksom tidigare år har ett läger genomförts. Detta skedde som alltid i
midsommarveckan må-tors. I år var det 34 deltagare. Lägret var lyckat och mycket
uppskattat och flera ungdomar tog gröntkort under veckan. De gör enorma framsteg när de
väl tränar mer än en gång i veckan.
SISU hjälpte till under året dels ekonomiskt men också genom att Patrik träffade Elin och
Magnus för instruktion i hur ungdomskommitten kan söka bidrag och ersättningar. Vi fick
3000 kr till lägret som en projektpeng och även Golfäventyrsböcker.
I anslutning till lägret genomfördes Scandia Cup Klubbkval och 4 st kvalificerade sig för
vidare spel i Gruppkval på annan Värmlandsbana.
Elin och Magnus var till Stockholm på utbildning (GL2) i hur vi motiverar och anpassar
träningen efter ungdomars olika behov. Stort fokus även här på Golfäventyret. Bra och
motiverande utbildning.

Seniorkommittén

Seniorkommittén har under året bestått av Inger Kemvall, Eva Lissola och Ulf
Stjärnlöf.
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Medlemmarna har under torsdagsförmiddagar efter gemensam samling getts tillfälle
att på ett otvunget sätt umgås och att spela golf.
Verksamheten för seniorer har även bestått av att delta i den tävlingsverksamhet
som arrangerats av Värmlands Golfdistrikt.
Värmlandsserien har arrangerats på måndagar på olika banor i Värmland för herrar
50+ och damer 50+. Vår klubb var arrangör för herrarna den 30 maj med 122
deltagare och för damerna den 5 september med 70 deltagare. Några
seniormedlemmar har varit funktionärer och bidragit till ett mycket bra och uppskattat
genomförande.
Bankommittén
Under 2016 har bankommittén bestått av Patric Berntsson, Lars Höjer, Ove Remåker, Anneli
Jackman, Håkan Wennberg samt Henry Karlström.
Strategin de senaste åren har varit att öka spelbarheten genom att "bredda" hålen och göra
det lättare att hitta bollar och därigenom öka speltempot.
Under våren genomfördes ett antal planeringskvällar samt fyra arbetsdagar med slyröjning
som huvudtema.
I april hade vi de traditionella städdagarna då mycket arbete skedde. Vi var ca 100 personer
fördelat på två dagar.
Vi hade även i år, på försök, en städdag i oktober då ca 40 personer deltog. Detta föll väl ut
och vi kommer fortsättningsvis att ha en städdag på hösten.
Under sommaren har vi dessutom jobbat med traktor och slaghack och slagit högt gräs och
sly på ett antal hål.
Det följer den valda strategin och har varit fortsatt uppskattat.

Trivselkommittén
Kommittén har under året bestått av Annelie Nilsson Bolander, Annika Wåhlen och Birgitta
Höjer.
Kommittén har under året haft flertalet möten både sittande och arbetande.
Vi har:






Serverat grillad korv med tillbehör vid samtliga städdagar
Planterat blommor
Inhandlat och inrett mellanrummet
Varit medarrangörer av Golfklubbens dag
Anordnat avslutningsfest i november

Regel- och handicapkommittén
Kommittén har under året bestått av Pekka Calais (förbundsdomare), Leif Nyström
(förbundsdomare) och Patric Berntsson (distriktsdomare).
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Kommittén har under 2016:
 Fullgjort golfklubbens och handicapkommitténs skyldigheter enligt EGA
handicapregler (enligt gällande utgåva).
 Årlig enskild handicaprevision för klubbens medlemmar.
 Genomfört ett antal enskilda handicaprevisioner där så varit påkallat
 Hjälpt kommittéer och medlemmar med handicap- och regelfrågor.
 Kontinuerligt uppdaterat tillfälliga lokala regler.
 Utformat lokala regler för Bryngfjordens GK och fått dem godkända av VGDF:s
regelkommitté.
 Genomfört en avrostningskurs 6 tim. med c:a 20 deltagare
 Utfört markeringar på banan
 Haft en regelpromenad med klubbens damer.
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Medlemsstatistik 2014-2016

Aktiva
2014
2015
2016
Damer Herrar Summa Damer Herrar Summa Damer Herrar Summa
Ålder
-12
21
42
63
5
26
31
2
22
24
13 - 18
4
57
61
5
52
57
7
55
62
19 - 21
5
32
37
1
36
37
1
26
27
Antal
30
131
161
11
114
125
10
103
113
Juniorer
22 - 30
17
76
93
14
68
82
16
119
135
31 - 40
19
60
79
15
59
74
15
82
97
41 - 50
39
153
192
38
142
180
38
140
178
51 - 60
67
136
203
66
129
195
62
134
196
61 - 70
45
92
137
44
94
138
44
103
147
71 7
26
33
7
25
32
10
30
40
Antal
194
543
737
184
517
701
185
608
793
Seniorer
Totalt Antal
224
674
898
195
631
826
195
711
906
Aktiva
Passiva
49
99
148
45
96
141
42
98
140
Totalt
273
773
1046
240
727
967
237
809
1046
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