Bryngfjordens GK, verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
•
•
•
•
•
•
•

Mikael Nilsson, ordförande
Lars Hedin, sekreterare
Anders Enarsson, kassör
Birgitta Höjer, ledamot
Mona Hedlund, V.Ordf
Sara Ståhl, ledamot
Anna K.Johansson, suppleant

Styrelsen har genomfört:
• 12 protokollförda styrelsemöten
• Ett flertal möten med Bryngfjorden Golf AB samt med Birger Kjellstedt (Pro), SGF
klubbkonsulent och Fastighetsbolaget.
• Varit representerad vid möten med VGDF (Värmlands Golfdistriktförbund) och SGF
(Svenska Golfförbundet) samt SGF NIU konferens.
Styrelsens uppsatta mål för 2019 var
•
•
•
•
•
•

Öka antalet medlemmar
Öka antalet kvinnliga medlemmar
Stötta kommittéerna i deras arbete
Fortsatt stödja utvecklingen av ungdomsverksamheten
Ta initiativ till utveckling av medlemmarnas träningsmöjligheter
Utveckla samarbetet med Bryngfjorden Golf AB och övriga intressenter, för utveckling
av anläggningen

Totala antalet medlemmar fortsätter att öka, dock har vi en liten minskning av juniorer och
damer.
Stort arbete har under året lagts på att utveckla och hitta former för juniorer i träning.
En träningsgrupp för herrar aktuella för seriespel har skapats. De har haft gemensamma
träningstillfällen varje vecka. Klubbens herrlag vann division 2 och kommer 2020 spela i
division 1 igen.
Tillsammans med Bolaget har klubben verkat gemensamt med avsikten att utveckla och
stärka Bryngfjorden som golfanläggningen och upplevelse. Framförallt genom stora
medlemsinsatser gällande röjning och fällning av träd för att höja upplevelsen på banan.
Klubbens ekonomi är mycket god. Resultatet för 2019 blev ett överskott på 59 tkr jämfört
budget på 4 tkr. Den främsta orsaken till det högre överskottet mot budget var framförallt
lägre kostnader för tränings- och tävlingsverksamheten samt lägre kostnader för
klubblokalen.
Styrelsen har kontinuerligt informerat om verksamheten på hemsidan och i sociala medier.
Klubbmästare 2019 är i herrklassen Johan Sjögren, i damklassen Anna Johansson och för
herrjuniorer är Alexander Axelsson.
Till årets Bryngfjordare utsågs Ove Remåker.
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Under 2019 fortsatte enkätundersökningen som påbörjades 2017 med hjälp av det verktyg
som SGF tillhandahåller. Enkätsvaren som i huvudsak varit positiva ligger till grund för det
fortsatta arbeten med att utveckla Bryngfjorden som Golfanläggning och mötesplats.
Kommittéernas verksamhet redovisas i det följande i sammandrag.
Karlstad 2020-03-01

Mikael Nilsson

Lars Hedin

Mona Hedlund

Anders Enarsson

Sara Ståhl

Birgitta Höijer

2

Damkommittén - Verksamhetsberättelse 2019
Damkommittén har under året bestått av: Mona Hedlund, Inger Andersson, Maria
Engelbrektsson, Eva Olsson och Lena Hedström.
Program
Vi startade säsongen den 16 april med en upptaktsträff med mat och fika på Bryngfjordens
golfrestaurang. Vi informerade om kommande säsong samt hade mannekänguppvisning av
årets Golfmode, 60 damer deltog.
Vi reviderade klassindelningen vid varje singeltävling för att få samma antal deltagare i både
A och B klassen med prisutdelning efter varje tävling.
Vårt ordinarie spelprogram har under året omfattat 19 speltillfällen. I genomsnitt har 30
damer deltagit vid ett eller flera tillfällen.
Vår hemliga resa gick till Örebro, Kårsta GK. Vi spelade par, bästboll och det var 24 damer
som deltog. En mycket lyckad resa trots regn och med ett trevligt mottagande av klubben.
Efter avslutad rond åt vi gemensam lunch med prisutdelning innan hemfärd.
Tävlingsprogrammet under säsongen 2019 sammanfattas enligt följande:
Maj
Fyra 18-hålstävlingar.
Juni

Fyra 18-hålstävlingar samt en 18-hålstävlng vid vår resa till Örebro.

Juli

Fyra 18-hålstävlingar.

Augusti

En 18-håls, en 13-håls och två 9-hålstävlingar.

September

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

Vi har även över säsongen genomfört en Eclectic-tävling där 33 damer deltog.
Våra tävlingar har varit mycket uppskattade och damer från både Karlstad GK, Billerud GK
och Sommaro GK har deltagit på våra damtävlingar.
Vi tackar alla för en härlig säsong med fantastiskt väder och hälsar alla klubbens damer
välkomna till 2020 års tävlingar.
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Herrkommittén - Verksamhetsberättelse 2019
Herrkommittén har bestått av Thomas Engelbrektson Göran Andersson, Jan Bonnevier och
Thomas Lindquist.
Säsongen inleddes med en upptaktsresa till Skövde GK, som gav ett 25-tal golfare en trevlig
runda. Segrare och stolt innehavare av segerkepsen för ett år framåt blev Bengt Johansson.
Ambitionen för herrgolfen har varit att bibehålla de goda deltagarantalen från de senaste
åren vilket vi mer än väl lyckats med. En ambition har varit att fortsätta ”inkludera” nya
golfare i gemenskapen och få dessa att delta i aktiviteterna. Vi tror att detta är en viktig
åtgärd för att få nya golfare att stanna inom sporten. Vi tror också att herrgolfen är viktig för
att bibehålla och utveckla den goda ”Bryngfjordsandan”.
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
200 (fg år156) olika herrar deltagit i tävlingarna vilket är rekord! Efter avverkad säsong stod
Anders Bergvall som segrare före Göran Eriksson.
I anslutning till herrgolfen anordnades en eclectictävling. Denna vanns av Alexander
Axelsson med 59.1 slag netto med Roger Kvarnlöv som tvåa.
Vi har genomfört en matchcup med 32 deltagare. I finalen stod John Caesar som vinnare
över Roger Kvarnlöv.
Den avslutande Herrmastersfinalen spelades lördagen den 14 september med Anders
Bergvall som segrare med en nettorond på fina 67 slag.
Efter Herrmastersfinalen samlades de tävlande för den numera traditionsenliga
avslutningsmiddagen i klubbhusrestaurangen med åtföljande prisutdelningar samt
utvärdering av säsongen.
Söndagen den 22 september avgjordes den årliga Top Flit-matchen mot Hammarö. I år var
det bortamatch. De revanschlystna herrarna lyckades vinna på bortaplan och hämtade hem
statyetten till Bryngfjorden igen!
Sammanfattningsvis en positiv säsong med många engagerade herrar. Positivt har varit att
vi fortsatt 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 höga deltagarantal, blir det ont om speltider.
När vi kommer en bit in på hösten och mörkret kommer tidigare så räcker inte starttiderna till.
De sista rundorna spelades därför över 9 hål vilket vi uppfattat har fungerat väl.
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Regelkommittén - Verksamhetsberättelse 2019.
Kommittén har under året bestått av Pekka Calais, Leif Nyström och Birgitta Höjer.
Kommittén har under 2019:
- Fullgjort golfklubbens och handicapkommitténs skyldigheter 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.
Utbildning i de nya golfreglerna har genförts med 4 teoripass och 1 praktikpass. C:a 100
medlemmar har deltagit.
Regelutbildning för nya golfare har genomförts av klubbens distriktsdomare i samarbete med
klubbens pro.
I VGDF:s kurs Regler för Golfspel 2019 nivå 1 deltog 9 medlemmar.
Klubbens under året haft 7 aktiva domare.
Förbundsdomare: Pekka Calais och Leif Nyström
Distriktsdomare: Birgitta Höjer, Anna-Karin Jurefalk, Mats Tallnäs, Patric Berntsson och
Urban Åhs.

Seniorkommittén - Verksamhetsberättelse 2019
Senior kommitteen har bidragit med planering och genomförande av D-50 och H- 50, som
arrangeras av VGDF. Damernas tävling spelades på Bryngfjorden GK den 2/9 och herrarna
den 3 juni med 138 deltagare varav 22 från Bryngan, när man kommer till tävlingar på andra
klubbar minskar deltagandet från klubben ganska mycket. Vi kan glädja oss med att
segrarna i både A (Lasse Engström) och B (Ulf Stjärnlöf) klassen var medlemmar i
Bryngfjorden. Lite fler deltagare från klubben på bortaplan skulle kanske gå att få till om vi
försöker samordna transporter, alla klubbar försöker numer se till att lottningen tar hänsyn till
om samåkning med XX finns med i anmälan.
Seniorkommitteen har även haft ansvar för blomsterarrangemangen i år. Där fick vi hjälp av
Björn Johansson och personal från restaurangen hjälpte till med vattningen.
Vi har även deltagit i Mellan Svenska Veteranserien (MsV) i klassen H65 i division 3 västra.
Vi spelade fyra matcher på hemmabanan och fyra bortamatcher. Seriesegrare blev Kils GK
men vi slutade på en hedrande andre plats. Vi har haft 18 spelare från klubben som har
deltagit, intresset att vara med har varit stort så vi skulle med lätthet kunna ha ett andra-lag
som en del andra klubbar har. Vi har inför 2020 blivit uppflyttade till division 2 vilket innebär
något längre resor men att handicapgränsen är lägre.
Vi har träffats nästan alla torsdagar under säsongen på förbokade tider, med start kl. 10:00,
för spel utan krav, i blandade grupper. Alla som kunde spela på dagtid var välkomna. Vi var
i snitt 2 - 3 "bollar" varje vecka med många, återkommande, positiva spelare.
Som avslutning hade vi en tävling med prisbord, där klubben bistått med pengar. Dessutom
var det gemensamt fika efter spelet
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Ungdomskommittén - Verksamhetsberättelse 2019
Under 2019 har ungdomsverksamheten på Bryngfjorden fortsatt i stora drag som tidigare.
Vi har kommit igång mer med en juniorkommitté som har bestått av Per Gustavsson,
Sara Ståhl, Per Daleskog, Martin Olsson, Andreas Loren och Magnus Öberg. Vi har även ett
nära samarbete med Birger Kjellstedt.
Totalt har 34 ungdomar deltagit i Bryngfjordens GK:s ungdomsverksamhet vilket är lite färre
än vi hade 2018. Vi upplever dock att juniorerna varit mer engagerade i år. 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. Vi har försökt att använda detta material
på träningarna så att ungdomarna själva ska kunna använda det utanför ledarledd träning
men vi upplever att ungdomarna inte använder sig av det så mycket. Ungdomarna överlag är
bara här när det är ledarledd träning.
Vi genomförde även vårt vanliga sommarläger med tävlingen Teen Cup som avslutning, i år
var det 26 deltagare.
En ambition vi länge haft är att erbjuda året-runt träning och i vinter har vi startat med
träningstillfällen i svingstudion varannan lördag, det är 9 stycken juniorer anmälda till den.
Glädjande är att vi haft ett stort deltagande av våra juniorer på distriktets tävlingar inom
Värmlandsserien, i slutet av säsongen var den största andelen av deltagarna i dess 9hålstävling från Bryngfjorden. Även i Jonas Blixt Invitational hade vi ett stort deltagande och
Robin Jogeryd från Bryngfjorden vann tävlingens B-klass.
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