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Styrelsen för Glasrikets GK 2017—2018 

Stående: Stig Malm, Anzie Monell, Tor Ahlbäck, Kjell-Åke Carlsson, C.-G. Göthe, Jörgen Ema-

nuelsson och Mattias Östh. 

Infällda i bild: Matz Andersson Katarina Blomkvist och Ricard Grügiel  
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Klubben.

 

 

Klubben äger 100 % av aktierna i Sandsbro Golf AB. Kanslipersonalen är anställd av 

Glasrikets GK medan banpersonalen är anställda av Sandsbro Golf AB. 

När begreppet koncernen används i nedanstående berättelse avses dessa två juridiska 

personer. Styrelserna för dessa är identiska. 

Klubben och bolaget lägger ett mycket bra verksamhetsår bakom sig. Ekonomin har 

fortsatt utvecklas bra och banorna, såväl 18-hålsbanan som 6-hålsbanan, har haft en 

mycket hög kvalitet. 

Styrelsen. 

Styrelsen har sedan vårmötet den 6 april 2017 

Ordinarie ledamöter 

Carl-Gustaf Göthe  ordförande 

Anzie Monell   vice ordförande 

Stig Malm   kassör/controller 

Katarina Blomkvist  sekreterare 

Jörgen Emanuelsson  ledamot och tävlingskommitténs ordförande 

Kjell-Åke Carlsson  ledamot och kommittésamordnare 

Tor Ahlbäck   ledamot och ordförande medlemskommittén 

Mathias Östh   ledamot och ordförande juniorkommittén 

Suppleanter 

Matz Andersson 

Rickard Grügiel  

Adjungerade 

Ann-Helén Peterson 

Sebastian Styrell 

Graham Crisp 

Revisorer har varit Raine Svensson och Helena Björkman. 

Styrelsen har under året haft 13 protokollföra möten inklusive det konstituerande mötet 

i anslutning till årsmötet. 

Styrelsens AU har bestått av C.-G. Göthe, Anzie Monell, Stig Malm, Kjell-Åke Carls-
son, Ann-Helén Peterson och Sebastian Styrell. 
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Anställda under året. 

Detta gäller både för klubben och bolaget. 

Ann-Helén Peterson   100 % kansliet 

Sebastian Styrell   100 % head greenkeeper 

Anton Ericsson    timanställd kansliet 

Märta Strand    timanställd kansliet 

Henrik Styrell    100 % banarbetare 

Roland Jönsson   100 % banarbetare 

Michael Örtegren   timanställd banarbetare 

Roy Tengroth    timanställd banarbetare 

Pontus Jönsson    timanställd banarbetare 

Karl-Erik Larsson   bidrag 

 

Verksamheten. 

Klubben har varit representerad vid Smålands Golfdistrikts vår- och höstmöte samt 

vid Svenska Golfförbundets årsmöte i Stockholm. 

Avtalet med klubbens tränare Graham Crisp omtecknades med ett nytt femårsavtal. 

Likaså tecknades ett femårsavtal med Graham Crisp angående driften av rangen. 

Restaurangen har under året drivits av Amir Tajarri under namnet ”Mat & Prat”. Inför 

säsongstarten lät Amir lokalen genomgå en betydande uppfräschning. Erfarenheterna 

från årets verksamhet har varit så goda att nytt femårsavtal har träffats med Amir 

Tajarri. 

Banan med sommargreener öppnades 31 mars och stängdes den 9 november. 

I slutet av säsongen inköptes en grävmaskin, vilket gör att bolaget nu kan utföra om-

fattande arbeten på banan i egen regi. Bland annat har ett flertal tees byggts om och 

jämnats till, ny gångväg har anlags i anslutning till tee på hål 2 och arbetet med att 

snygga till uppställningsplatserna för husbilar och husvagnar har inletts. 

Det nya övningsområdet har färdigställts, men tas inte i bruk förrän i början av sä-

songen 2018. 

Antalet Greenfee gäster under året uppgick till 4 170 på stora banan och 1 836 på lilla 

banan. 
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Medlemsantalet var totalt vid årets utgång 1 480 fördelande på nedanstående katego-

rier: 

 
 

Under 2017 utbildades 67 nya golfare. Vi hälsar dessa välkomna i vår fina klubbge-

menskap. 

Bolaget har beslutat att inför 2018 års verksamhet att leasa in en ny fairwayklippare 

och en greenvält. Maskinellt är då bolaget mycket väl utrustad. Vår headgreenkeeper 

Sebastian Styrell har påbörjat och kommer under 2018 fortsätta sin vidareutbildning 

till den högsta nivån som Svenska Golfförbundet erbjuder.  

Det finns all anledning att med stor tillförsikt se fram mot verksamheten 2018. 

Kategori 2017-12-31  2016-12-31 

seniorer med spelrätt 486   479 

seniorer utan spelrätt 385   279 

lilla banan med spelrätt 70   68 

lilla banan utan spelrätt 78   64 

distansmedlemmar 23   19 

studerande 56   31 

juniorer 147   116 

anställda 7   6 

sponsorer 9   8 

hedersmedlemmar 14   14 

vilande 159   170 

 1434  1 254 
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Resultaträkning
 

 Rörelsens intäkter 2017  2016 

Medlemsintäkter      4 907 259          4 816 315     

Efterskänkta kapitalinsatser                475                      -       

Greenfeeintäkter      1 052 728          1 002 340     

Drivingrangeintäkter           75 000             423 730     

Startavgifter tävlingar         127 641             151 283     

Sponsor- och reklamintäkter         419 806             423 906     

Bidrag         168 935             133 510     

Utbildnings- och träningsintäkter           60 296               86 760     

Försäljning av varor           85 866               97 296     

Uthyrning av bagförråd           84 303               84 300     

Övriga intäkter         204 908             129 387     

Summa intäkter      7 187 217          7 348 827     

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror -        91 269      -       78 367     

Driftkostnader fastighet och bana -   1 710 180      -  1 803 717     

Övriga externa kostnader -      892 222      -     875 331     

Personalkostnader -   2 642 882      -  2 637 753     

Avskrivning av materiella anläggningstill- -      397 608      -     389 598     

Summa rörelsekostnader -   5 734 161      -  5 784 766     

    

Rörelseresultat      1 453 056          1 564 061     

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter                  85                      57     

Räntekostnader -      390 570      -     406 687     

Resultat efter finansiella poster      1 062 571          1 157 431     

    

Årets resultat      1 062 571          1 157 431     
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Balansräkning
 

 Tillgångar    
    

Anläggningstillgångar 2017-12-31  2016-12-31 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark       5 646 645            5 758 726     

Golfbaneanläggning     13 001 186          13 180 481     

Maskiner och andra tekniska anläggningar          381 721                   1 708     

Inventarier, verktyg och installationer          540 752               559 097     

     19 570 304          19 500 012     

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav              5 000                   5 000     

    

Summa anläggningstillgångar     19 575 304          19 505 012     

    

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror              2 949                  2 950     

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  -              13 400     

Övriga fordringar          195 574               157 182     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          149 203               108 516     

          344 777               279 098     

    

Kassa och Bank       2 762 784            2 270 602     

    

Summa omsättningstillgångar       3 110 511            2 552 650     

    

Summa tillgångar     22 685 814           22 057 662     
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Balansräkning
 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital   2017-12-31  2016-12-31 

    

Fria reserver       9 118 545            7 961 114     

Årets resultat       1 062 571            1 157 431     

Summa eget kapital     10 181 116            9 118 545     

    

Långfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut       9 036 500            9 436 500     

Lån från medlemmar          866 820               936 445     

Summa långfristiga skulder       9 903 320          10 372 945     

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut          400 000               400 000     

Uppsagda medlemslån          331 850               363 450     

Leverantörsskulder            86 154                 48 420     

Övriga kortfristiga skulder            70 461                 74 477     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäk-       1 712 913            1 679 825     

Summa kortfristiga skulder       2 601 378            2 566 172     

    

Summa eget kapital och skulder     22 685 814           22 057 662     
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Organisationsschema för Glasrikets GK gällande från 2018 
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Organisationsschema för Glasrikets GK gällande från 2018 

Glasrikets GK 2018-01-27
Carl-Gustav Göthe , ordf

Valberedning Anzie Monell , v ordf, personalansvarig, Miljökommittén
Inga-Britt Andersson, styrelsens representant Stig Malm , kassör/controller
Per-Olov Nilsson, ordf Katarina Blomkvist , sekreterare
Anette Johannesson Jörgen Emanuelsson , Tävlingskommittén

Kjell-Åke Carlsson, Kommittésamordnare, Media- och kommunikationsansvarig
Tor Ahlbäck , Sport- och idrottsansvarig
Mathias Östh , Juniorkommittén
Matz Andersson , suppleant, Sponsorkommittén
Richard Grügiel , suppleant, Banutvecklingskommittén

Regel- & handicap
Kristina Falk Strand

Sponsor
Inge Adolfsson

Miljö
Anzie Monell

Dam

Mia Jonsson
Inga-Britt Andersson
Willemo Carlsson
Gull-Britt Kramer

Tävling
Jörgen Emanuelsson

Fastighet
Peter Rydell

Banutveckling
Richard Grügiel

Juniorer

Mathias Östh

Serielag

Graham Crisp
Anette Johannesson

Hålansvariga

Stig Johnsson

Rangen

Graham Crisp

Styrelse

Kansli

Bana

Ann-Helén Petersson

Sebastian Styrell

KommittéerPersonal Ansvarsområden

Banvärdar

Medlem
Tor Ahlbäck

Utbildning
Graham Crisp
Roy Tengroth

Entreprenör

Starter

Senior
Anders Ringius

"Off Course"

Stig Johnsson

Golfvärdar

Tor Ahlbäck

Media & 
kommunikation

No Name
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Banutvecklingskommittén 

Först i slutet av 2017 lyckades ansträngningarna med att hitta någon ansvarig för 

denna mycket viktiga kommitté.  

Ansvarig för kommittén är nu Richard Grügiel. Kommittén hade vid årsskiftet ännu 

inte kommit igång med sitt arbete. Under det gångna året har därför styrelsen i sin 

helhet tagit på sig ansvaret för banan vidare utveckling. 

Det viktigaste, som beslutats under året, beträffande banans utveckling är att jämna 

ut vissa tees och att göra flera utslagsplatser. Dessa kommer att tas i bruk i början av 

2018. 

Arbeten med att indexera om hålen och eventuellt förändra bansträckningen har in-
letts. Detta kommer att verkställas till säsongen 2019. 
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Damkommittén 2017 

Vi startade säsongen med en uppstartsträff den 11 april med ett 40-tal damer. Där hade vi be-
sök av Graham  Crisp som informerade om tränings- och proverksamheten under kommande 
år. 

Detta var året där vi fullt ut införde seniorgolf. Mestadels har detta utfallit mycket positivt. 
Fler möjligheter att spela och fler golfkamrater. Vi har saknat ett antal damer de flesta av an-
ledningen att de inte vill tävla. 

Under året har vi haft 21 tisdagstävlingar med i genomsnitt 22 startande. Ett 10-tal damer har 
deltagit i onsdagstävlingarna. 

Vi har också arrangerat en 3-mannascramble över 9 hål,  i vårt samarbete med Alvesta, Rocka-
torp, Ramkvilla och Växjö golfklubbar och en slaggolftävling över 18 hål  i Damklubban som 
är ett samarbete med Alvesta, Lagan, Värnamo , Växjö och Älmhult golfklubbar.  

En tisdag i maj åkte en buss fullsatt med damer och herrar till Skyrups Golfklubb och i början 
av september en likaledes till Eksjö Golfklubb. Båda utflykterna var mycket lyckade. 

Tävlingssäsongen avslutades med en höstträff i klubbhuset där vi delade ut lite extrapriser och 
fikade tillsammans. Vi utvärderade den gångna säsongen och påbörjade planeringen inför 
nästa år. 

  

Damkommittén, som bestått av  

Inga-Britt Andersson 
Gull-Britt Kramer 
Mia Jonsson 
Willemo Carlsson 
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Fastighetskommittén
 

Kommittén har under året arbetet intensivt med att hålla byggnaderna i bra  

kondition. 

Inga stora och genomgripande förändringar har gjorts under året, men arbetet med 

att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen för kommande eventuell utbyggnad av 

klubbhus och maskinuppställningshall har inletts. 

 

Kommittén har också tagit fram underlag för uppsnyggningen av uppställningsplat-

ser för husbilar och husvagnar. Arbetet med detta har inletts av bolagets egen per-

sonal. 

Vi som har jobbat inom kommittén är: 

Peter Rydell 

Jan Jonasson 

Conny Nilsson 
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Under 2017 har det bedrivits golfträning ifrån 8 års ålder upp till 18 år med ca 80 inskrivna knattar och 

juniorer med för året nytt upplägg avseende träningsgrupper. 

Graham har varit sammanhållande för träningsupplägget där äldre juniorer har hjälpt till med golfträning-

en, i dom yngre grupperna samt med nybörjare i breddgrupperna. 

Följande grupper har varit igång: 

Golfkul, knattar i ålder 8-10 år, träning 1 gång /vecka (22st) 

Här har  fokus varit  på att spela golf ska vara kul och enkelt. Man spelar och tränar bland annat med inne-

bandy/tennisbollar. Hålen är 10-50m långa, där dom hålar ut i 2m eller 1m hål, allt enligt Golfäventyret 

som är Svenska golfförbundets utbildningsmaterial. 

Breddträning, ålder från 10 år och uppåt med två träningstillfällen/vecka. (38st + 9st i tjejgruppen)) 

Här har vi även bitvis använt oss av Golfäventyret för dom lite yngre samt nybörjarna. 

Breddgrupperna har varit fyra till antalet varav en tjejgrupp. 

Breddgrupperna har även fått möjlighet att vara med i Dackeligan som är en "tävling" tillsammans med 

Växjö GK, Alvesta GK samt Älmhult GK. Här har juniorerna haft en möjlighet att komma ut och träffa 

samt spela med golfjuniorer från andra klubbar.

 

 

      

Juniorkommittén

 

Del av tjejgruppen, under ledning av Märta Strand
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Man vet aldrig vad som kan hända  
under en Golfkullektion 

Tävling:  

Under säsongen har juniorerna från Future samt Utvecklingsgrupperna tävlat med stora framgångar.

 

Både på JMI samt Skandia Cup har vi haft representanter på riksnivå med pallplatser. 

Utvecklingsgruppen, ålder från ca 12 år och under 20 i hcp, har haft tre träningstillfällen/vecka ( 7st) 

Ett av träningstillfällena har varit spelstrategi tillsammans med Head Pro Graham Crisp. 

Deltagarna i gruppen har uppmanats att tävla i Skandia cup. 

Futuregruppen, ålder från ca 12 år och under 10 i hcp, har tre träningstillfällen/vecka. (5st) 

Träningen vänder sig till de som tävlat på Skandia Tour och nu klättrat till nivåerna Future och Elit. 

Ett av träningstillfällena har varit spelstrategi tillsammans med Head Pro Graham Crisp 

Första deltävlingen av 

 

Dackeligan, som spelades på 

Älmhults GK 
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Miljökommittén 

 

Arbetet har under året bedrivits av personalen med Anzie Monell som ordförande.
 

Året började med en revision av miljöplanerna inför säsongen. Arbetet fortsätter med att 
 

hålla nivån på bekämpningsmedel så låg som möjligt.  

 

Vi har under 2017 haft löpande kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret för planering 

av installation av oljeavskiljare samt biobädd. Installationen beräknas att utföras under hös-

ten 2018. 

 

Vi gick under 2017 ut med en vädjan till alla spelare om att visa hänsyn mot banpersonalen 

vilket resulterade i färre incidentrapporter. Vi fortsätter informationsarbetet och vår målsätt-

ning är en nollvision i inkomna rapporter.  

 

Vi förnyade vår miljöcertifiering.   

 

Anzie Monell 

Ordförande Miljökommittén 
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Medlemskommittén 

Medlemskommittén arrangerade Golfens Dag den 20 maj. Dagen blev mycket 

lyckad. Det kom många besökare såväl golfare som icke golfare. Programmet 

som bjöds den dagen var rikt och innehållsrikt. Dagen avslutades med tävlingen 

”Krögarens golftävling”. 

Golfvärdarna, som tjänstgör på lördagar och söndagar under den ”hetaste” golfsä-

songen, organiserades också av kommittén. Inför säsongen 2018 behövs fler som 

vill åtaga sig detta. 

Inför 2018 års verksamhet håller arbetet på med att organisera golfens Dag den 

26 maj. 
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Under vintern 2016 - 17 och 2017 - 18 har ett gäng herrseniorer träffats under tisdagarna för att 

röja sly och göra de åtgärder som kommunekologen har ålagt klubben att utföra enligt den gäl-

lande skötselplanen för naturreservatet. Det huvudsakliga jobbet under vintern 2016 – 17 har 

varit området nedanför hål 13 och hål 14 som har gallrats och röjts från sly. Samtidigt har områ-

dena närmast övriga golfhål trimmats så att synintrycket av hålen ska uppfattas positivt av våra 

medlemmar och gäster. 

Efter avslutat röjningsarbete har herrseniorerna dragit ut riset som sedan banpersonalen trans-

porterat bort. 

Under hösten 2017 gjorde vi tillsammans med kommunekologen Martin Unell en planering av 

årets verksamhet. Resultatet av detta medförde bland annat att en stor del av den resterande barr-

skogen skulle avverkas. Med anledning av detta måste några av de som tidigare jobbat med röj-

ningsarbete nu ta motorsågskörkort för att uppfylla gällande arbetsmiljölagar. 5 ”röjare” deltog i 

kursen och fick därmed möjlighet att kunna utföra det arbete som ålagts klubben. 

Under vintern 2017 – 18 har på högersidan av hål 1 merparten av tallarna avverkats och björk-

beståndet gallrats. Vid hål 2 på högersidan och hål 3 på högersidan har merparten av granarna 

avverkats. Högersidan av hål 3 mot Månkullebo har gallrats kraftigt för att skapa ett luftigare 

intryck i enlighet med skötselplanen.  

Under sommaren har vi haft betesdjur, både får och nötboskap, i flera av våra hagar. Mulen är ju 

den bästa naturvårdaren vilket vi kan understryka. Vi har ett flerårigt avtal med djurhållaren vil-

ket borgar för att vi kommer att ha djur i våra hagar under flera år framöver.  

För Off Course 

Stig Johnsson 

Off Course kommittén
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Regel- och Handicapkommittén 2017 

 

 

 

Kommittén 

Följande medlemmar har ingått i kommitténs verksamhet: 

Kristina Falk Strand, ordförande 

Martin Andersson 

Leif Lundqvist 

Roy Tengroth 

Ulf Ulfsax  

Rojel Karlsson 

 

Leif Lundqvist, förbundsdomare och Martin Andersson, distriktsdomare, har engagerats av Svenska 
Golfförbundet och Smålands Golfförbund i olika domaruppdrag.  

Sammanträden 

Kommittén har haft två protokollförda möten under året. 

Aktiviteter 

Kommittén har under året 

• Genomfört översyn av de lokala reglerna och markeringarna på banan 

• Genomfört en regelvandring för klubbens medlemmar under säsongsupptakten 

Genomfört årlig handicaprevision och avkunnat beslut i inkommande ärenden angående begäran om 
ändring av handicap 

 

Utbildning nya golfare (grönt kort) 

9 kurser har genomförts med totalt ca 70 deltagare. Såväl teorilektioner som spelkvällar på lilla ba-
nan ingår i utbildningsprogrammet. För nyutbildade golfare, även från tidigare år, har viss fortbild-
ning genomförts på lilla banan tillsammans med ”faddrar”. En mycket uppskattad verksamhet. 

Roy Tengroth, Rojel Karlsson och Ulf Ulfsax har varit kursansvariga för utbildningen.  
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Seniorkommittén herrar 
 

I verksamhetsplanen för 2017 punktade vi i kommittén upp 13 aktiviteter vi hade som mål att göra 
inför 2017. Dessa mål har till 12 delar infriats, vilket vi är glada för.  

En punkt vi inte till fullo har gjort är att träffas de onsdagar på vintern då vi inte kan spela golf. 

Alla de andra aktiviteterna har vi genomfört. 

 

Sommarsäsongen: 

 
• Spel varje tisdag och onsdag. Samarbete med damerna. På 27 onsdagar har det varit 1.600 

starter (ca 60 i snitt), varav 4-5 damer varje gång. På tisdagar då det tidigare var enbart da-
mer har det ibland varit fler herrar än damer. 9 hål spelas då. 

• Sommarcup och matchspel under hela säsongen. Sommarcupen bestod av 24 onsdagar, där 
resultaten kunde räknas. De 9 bästa resultaten räknas. 37  deltog och segrare blev Bo Han-
sen. Matchspelet hade 30  deltagare och till slut vann Lars-Göran Aronsson.  

• Utbyte i Gubbaklubban med klubbarna, Alvesta, Lagan, Älmhult, Växjö. Detta har också 

genomförts. Av max 720 starter var det 591  som var med på de olika banorna, en liten 
minskning från tidigare år. Vårt klubb kom 3:a i lagtävlingen, Alvesta GK vann genom att i 

sista omgången på Växjö GK göra en kanonrunda före Älmhults GK, som lett ändå till sista 
omgången. 

• Kristallcupen mot Växjö GK i september. Den genomfördes och som vanligt vann hemmala-
get, men faktiskt inte med så mycket. Nyhet för i år var att vi även hade Diamant Cup, för 

första gången i år för de som är över 80 år. Växjö vann knappt på sin hemmabana. 

• Spel om vandringspris mot Ronneby GK i maj och augusti. Detta har genomförts som van-
ligt. Hos oss den 31 maj med 91!! deltagare. Vi vann naturligtvis vandringspriset. Vi var i 
Ronneby den 15:e augusti och 76 deltagare. Ronneby vann lagtävlingen. 

• Deltagande i seriespel, H 70 (2 lag), H80 (1 lag). Vi hade 2 lag med i H70, men tyvärr så 

var intresset för våra 80-åringar inte tillräckligt, så vi fick lämna återbud innan första täv-
lingen. De båda H70-lagen gjorde väldigt bra ifrån sig. 1:a laget, som fick spela i Div. 1 på 
grund av återbud från annat lag, så fick vi den platsen och hamnade på en kanonfin 4:e plats 

av 10 lag och får stanna kvar i Div. 1.  2:a laget spelade i div 2 Mellan och belade en hed-
rande 8:e plats av 11 lag. 

• En vårresa och en höstresa, endagars, tillsammans med damerna. Damerna arrangerade 
vårresan till Skyrup, vinnare där blev Bengt Nyström och på hösten gick resan till Eksjö, där 

blev vinnaren blev Rojel Karlsson på samma resultat som 3 andra, så det var tufft. 

• Fortsätta med att få in så mycket information som möjligt på hemsidan. Bo Hansen har haft 
denna uppgift och ganska mycket material, resultat, information har lagts in, och hoppas bli 
ännu mer information nästa år.   
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Vintersäsongen:  

• Gymnastik i Simhallen varje torsdag tom mars månad, även damer. Har fortsatt hösten 

2017 och intresset är ännu större än tidigare och 49 är med på närvarolistan. Normalt är det 

i snitt 34 som är med på torsdagarna kl. 10.00 

 
 

 

 

 

 

 

• Vintertergolf på banan, deltagande i Vinter cup, när vädret tillåter spel. Vintergolf fortsät-

ter och 19 deltager i vintercupen.  

• Ev. träff i klubbstugan på onsdagarna när golf inte går att genomföras. Detta är den enda 

punkten från verksamhetsplanen som fallerat under denna vinter; För dåligt intresse, trots 
försök till olika aktiviteter. 

Boule på fredagarna i Boulehallen. Detta genomförs som planerat.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Växjö i februari 2018 

Herrseniorkommitten 

Anders Ringius, ordförande Bo Hansen, sekreterare 

Anders Karlström, kassör 

Lars-Inge Sandqvist, ledamot 

Ulf Ulfsax, ledamot 
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Sponsorkommittén 2017. 

Sponsorkommittén har under året haft 8 månadsmöten. På dessa möten sker avstäm-
ning med respektive deltagare hur kontakter med våra sponsorer fortlöper.  
 

Vi jobbar med att hålla bra dialog med innevarande sponsorer samt hela tiden försöka hitta på 
nya idéer för att  knyta nya samarbetspartners till klubben. 

Målsättningen är att hitta någon form av win-win effekt för varje sponsor. 

Varje år anordnas en Sponsortävling för att stärka samarbetet. 

Kommittén har under året bestått av Inge Adolfsson, ordförande, C-G. Göthe, Marino Persson, 
Jörgen Emanuelsson, Graham Crisp, Matz Andersson, Krister Holgersson samt Ann-Helén Peter-
son. 
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Tävlingskommittén 

Det blev 14 klubbtävlingar (13 klubbtävlingar 2016) exklusive KM under 2017. Dessa täv-

lingar samlade 1466 (f å 1417) startande varav 440 (f å 392) från andra klubbar. En av 

årets tävlingar (Surprise) var där allt överskott gick till välgörande ändamål. Liksom de 

senaste åren har tävlingsverksamheten gett ett betydligt ekonomiskt överskott. Detta beror 

på att i stort sett alla tävlingar är sponsrade. 

Antalet tävlingar har varit ca 4-5 st färre om vi jämför med för 3-4 år sedan. Den största 

anledningen är att ge våra medlemmar och greenfeegäster möjlighet att spela på vår myck-

et fina golfbana. Antalet greenfeegäster har under 2016 och 2017 varit i topp och antalet 

medlemmar i Glasrikets GK är all time high.  

Under 2017 har Glasrikets GK haft förmånen att arrangera ett antal sponsortävlingar, bl. a 

hade Växjö Lakers sitt event hos oss. Dessutom arrangerade ett gäng företagare i Växjö 

kommun en tävling där överskott gick till barndiabetes. Vi fick mycket beröm för dessa 

arrangemang,  
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Bland våra tävlingar har vi arrangerarat 2 tävlingar där segraren vunnit resor inom 

Sverige. Samma antal är det planerat för 2018 års tävlingssäsong. 

Vi har dessutom arrangerat tävling där klubbens fina Lilla Banan, med 6 hål, även an-

vänts. 

Tävlingskommittén har under året bestått av Anette Johannesson, Ann-Helen Peters-

son, Inge Andersson, Lars-Inge Sandqvist, Patrik Högg och Jörgen Emanuelsson. Till 

vår hjälp att arrangera klubbens tävlingar har vi haft ett antal mycket duktiga tävlings-

funktionärer, som alla gjort ett mycket bra arbete. 



 

 

Glasrikets GK 

Fylleryd 

35 92  Växjö 

info@glasriktsgk.se 

www.glasriketsgk.se 

0470 653 20 

 


