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Styrelsen för Glasrikets GK 2019 – 2020 
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Julia Ahlrot, Alf Citron och Annelie Steen.  
På bilden saknas Stig Malm. 
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Klubben. 
 
Klubben äger 100 % av aktierna i Sandsbro Golf AB. Kanslipersonalen är anställd av Glasrikets 
Golfklubb, 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. 
 
Glasrikets Golfklubb fortsatte, under 2019, att utvecklas positivt inom flera områden. Antalet 
medlemmar har under de senaste sex åren (2014-2019) ökat med ca 250 medlemmar till ca 1530 
medlemmar. Samtidigt har klubben haft en stabil ekonomi och 2019 var inget undantag. Vi har 
under 2019 ökat investeringarna på banan, i maskiner och övrigt på vår anläggning. Under 2019 kan 
vi se att vår ökningstakt stannat av. Det är i dagsläget inget alamerande, men kräver att vi fortsätter 
att fokusera på att behålla våra medlemmar och hela tiden förbättra vår anläggning för att kunna 
vara attraktiv för medlemmar såsom gäster. Under 2019 blev klubben certifierad av Svenska 
Golfförbundet som en av klubbarna som arbetat fokuserat med Vision 50/50 för att bli en modern 
och jämställd klubb. Vi har genom arbetet lärt oss mycket och stärkt vår position som en 
välkomnande och öppen klubb som är till för alla oavsett nivå på golfspelandet. Under 2019 har ett 
flertal initiativ tagits för att förbättra vår anläggning. Bl.a. har ett nytt golfbilsgarage börjat byggas, 
nya tee för en längre bana, ändringar av flertalet bunkrar, tillbyggnad för att skydda våra maskiner 
samt en fotbollsgolfanläggning. När det gäller själva golfspelandet är det väldigt glädjande att våra 
juniorer har tagit stora steg framåt och att klubben nu kan fortsätta resan mot att även vara en klubb 
som har elitgolfspelare i olika åldrar och kön. 
 
I april avled klubbens tidigare ordförande Carl-Gustaf ”Gutta” Lindh. Gutta, med sitt stora hjärta, 
som alltid fanns där när det behövdes, kommer alltid att finnas med oss. Vila i frid Gutta.      
  
Styrelsen. 
Styrelsen har sedan vårmötet den 13 mars 2019 haft följande sammansättning 
 
Ordinarie ledamöter 
Sven Johannesson  ordförande 
Anzie Monell   vice ordförande 
Stig Malm   kassör/controller 
Tor Ahlbäck   sekreterare 
Annelie Steen   ledamot 
Olof Ericsson   ledamot 
Elisabeth Eriksson  ledamot och kommittésamordnare 
Mathias Östh   ledamot och ordförande juniorkommittén 
 
Suppleanter    
Alf Citron 
Julia Ahlrot 
 
Adjungerade 
Ann-Helen Peterson, kanslist 
Sebastian Styrell, headgreenkeeper 
Graham Crisp, pro   
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Revisorer har varit Raine Svensson och Helena Fälton Björkman 
 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet i 
anslutning till årsmötet. 
Styrelsens AU har bestått av Sven Johannesson, Anzie Monell, Stig Malm, Ann-Helen Peterson, 
Sebastian Styrell och Graham Crisp. 
 
 
Anställda under året. 
 
Kansli 
Ann-Helén Peterson, heltid 
Elli Hjertqvist sommarjobbare 
Kenneth Scheibye  
 
Banan 
Heltid 
Sebastian Styrell  
Henrik Styrell 
Roland Jönsson 
 
Säsongsarbetare 
Roy Tengroth 
Michael Örtegren 
Pontus Jönsson 
Erik Nilsson 
Gustav Thim 
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Verksamheten. 
 
Kubben har varit representerad vid Smålands Golfdistrikts vår-och höstmöte, olika 
verksamhetsseminarier som är arrangerade av Svenska Golfförbundet samt att vi fick förmånen att 
vara som den enda föreningen i Kronobergs län vara representerade vid Riksidrottsmötet i 
Jönköping.  
 
Under året förlängdes avtalet med fem år med Graham Crisp som pro för klubben till över säsongen 
2024. Graham har tillsammans med Henrik Lisecke drivit shopen på klubben. I verksamheten kring 
träning, drivingrange, shop och utprovning av klubbor (custom fitting) har de på ett exemplariskt 
vis tillsammans med Björn Kellander som assisterande tränare och Kenneth Scheibye tillfört 
klubben ytterligare kraft och utveckling.  
 
Restaurangen har under året drivits av Amir Tajarri, som även driver restaurangen Mat & Prat i 
Växjö.  
 
Banan med sommargreener öppnades den 5 april och stängdes 7 november. Den lilla banan har varit 
öppen med sommargreener under hela året, då den ej varit snötäckt.  
Under vintern 19/20 har vi haft förmånen att spela på en riktig vintergolfbana.  
 
 
Banan har under hela året varit i mycket bra kondition trots att vi under 2019 haft med oss följderna 
av 2018 och kanske den torraste sommaren på årtionden. Tack till ett fantastiskt arbete av vår 
banpersonal. 
 
Greenfeeintäkterna fortsätter att ligga kring ca 1 mkr. 
 
Medlemsantalet var totalt vid säsongens utgång 1529 (-10 mot 2018), varav fullbetalande seniorer 
(22 år och äldre) var 927 (+40) samt aktiva juniorer (21 år och yngre) var 151 (+6). 
 
För exakta ekonomiska utfallet av verksamheten hänvisas till klubbens och koncernens resultat- och 
balansräkningar. 
 
Styrelsen ser med tillförsikt fram mot verksamheten 2020 och gläds åt att klubben med sin personal, 
medlemmar och anläggning fortsätter att utvecklas positivt.. 
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Resultaträkning. 
 
  Koncernen        

Rörelsens intäkter        2019                                                                                             2018   

Medlemsintäkter      5 404 115          5 339 993     
Efterskänkta kapitalinsatser                  -                        - 
Greenfeeintäkter      1 023 565           1 041 850    
Drivingrangeintäkter           75 000             129 000     
Startavgifter tävlingar         144 551             117 672     
Sponsor- och reklamintäkter         416 633             414 645     
Bidrag           91 448             133 290     
Utbildnings- och träningsintäkter         115 665               88 176     
Försäljning av varor           35 474               89 061     
Uthyrning av bagförråd           58 360               57 120     

Övriga intäkter         301 351             243 340     
Summa intäkter      7 666 162          7 654 147     

    
Rörelsens kostnader    
Handelsvaror -        57 215      -       92 388     
Driftkostnader fastighet och bana -   2 127 983      -  1 907 140     
Övriga externa kostnader -   1 129 256      -     995 201     
Personalkostnader -   2 978 609      -  2 873 733     
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar -      445 211      -     453 559     
Summa rörelsekostnader -   6 738 274      -  6 322 021    

    
Rörelseresultat        927 888          1 332 126     

    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter                   -                   146     

Räntekostnader -      384 985      -     360 071     
Resultat efter finansiella poster        542 903             972 201     

    
Årets resultat        542 903             972 201     
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Balansräkning. 
 
 
 
   Koncernen  

Tillgångar    2019-12-31     2018-12-31 

    

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark       5 726 432            5 534 566     
Golfbaneanläggning     12 724 274          12 890 027     
Maskiner och andra tekniska anläggningar          222 744               301 359     

Inventarier, verktyg och installationer          561 481               448 630     

     19 234 931         19 174 582     

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav              5 000                   5 000     

    
Summa anläggningstillgångar      19 239 931         19 179 582     

    

    

Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Färdiga varor och handelsvaror                   -                   2 950     

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar              5 990              57 240 
Övriga fordringar          222 308               108 061     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          290 730               274 232     

          519 028               442 483     

    
Kassa och Bank       3 149 317            3 550 299     

    
Summa omsättningstillgångar       3 668 345            3 992 782     

    

Summa tillgångar     22 908 276           23 172 364     
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Balansräkning. 
 

Eget kapital och skulder    2019-12-31      2018-12-31 
Eget kapital      
Fria reserver     11 153 317           10 181 116    

Årets resultat          542 903                972 201    
Summa eget kapital     11 696 220            11 153 317    

    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut       8 085 000            8 585 000     

Lån från medlemmar          518 670               814 495     
Summa långfristiga skulder       8 603 670            9 399 495     

    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut          500 000               500 000     
Uppsagda medlemslån          307 425               320 450     
Leverantörsskulder          106 077                 54 637     
Övriga kortfristiga skulder            70 496                 39 934    
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter       1 624 388            1 704 531     
Summa kortfristiga skulder       2 608 386            2 619 552     

    

Summa eget kapital och skulder     22 908 276           23 172 364     
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Junior/elit 2019 
 
Juniorerna: 
Under 2019 har Glasrikets juniorer varit bland de flitigaste i Småland med endast Oskarshamns GK 
som hade procentuellt flera juniorer som tävlade 2019. 
Det har presterats många fina resultat under året på så väl Teen Tour (Först, Future och Elit) och 
även JMI tävlingar. 
Vi har ett antal juniorer (4-5st) som har medverkad i Smålands Breddelit verksamhet under året. I 
september hade Smålandsgolfförbund en ”Mini Camp” på Glasrikets GK där många av våra 
juniorer deltog. 
Utvecklingen under året har varit otroligt och vi har nu cirka 15 juniorer med singel handicap och 
cirka 10st under 5.0. Man kan minst sagt säga att framtiden se väldigt ljust ut för våra junior och 
elitspelare. 
Vår vision är att under ledningen av Graham, Henrik och Björn inom 5 år ta oss upp till Elitserien 
för Herrar. På tjejsidan behöver vi några fler satsande tjejer så fokus där är på rekrytering i alla 
åldrar. 
Bredd:  
Åldern på juniorerna har varit 9 år och uppåt. Visa grupper har haft ett träningstillfälle medans 
andra som har kommit längre i sin golfutbildning har tränat 2 gånger. 
 
I år har vi haft 3 stycken breddgrupper. En grupp med ”nybörjare” som är i början av sin karriär där 
svenskagolfförbundets Golfäventyr har använts. Till de andra två grupperna har träningen 
”steppats” upp.  
Tävlingar har introducerats och vissa har varit iväg i Blekinge och spelat blekingetouren.  
Vi har ett par lovande grabbar som kommer underifrån som vi inom en snart framtid kommer få se i 
futuregrupper! 
Golfkul: 
Golf för åldern mellan 6-9 år som bedrivs på söndagseftermiddagarna har under 2019 haft 20 st 
anmälda. Inriktningen på denna aktivitet är att ha kul med golfinslag. 
Varvar spel på 30-50m banan med teknikträning i lekform. 
  
JSM lag: Oskarshamns GK 24-25/6 
Våra fantastiska juniorer lyckades att ta sig vidare till Regionfinalen på Vesterby GKi. Dem var 
ytterst nära att bli distriktsmästare då Jönköping knep segern på sista greenen med ett räddad par 
efter vattenhinderbesök. 
Under två fantastiska dagar på Oskarshamns GK har kval 1 JSM klubblag Småland genomförs. 

Inför sista dagen hade 7 av 8 lag möjlighet att gå vidare till nästa steg på Landeryd. 
Vi hade ett otroligt spännande spel som utmynnade i ett slutligt resultat 
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Lagen som går vidare till Landeryd GK (Vesterby) den 10-11 augusti är följande: 

1 Jönköpings GK 
2 Glasrikets GK 

3 Kalmar GK 
4 Växjö GK 

  

 
På bild från vänster till höger: Hampus Hultqvist, Andrea Nord, Erik Engström, Daisy Hjertqvist, 
Sebastian Koos och coach Graham Crisp. 
 
JSM Lag Regionfinal: Vesterby GK 10-11/8 
Vi hade 3 underbara dagar på Vesterby GK och våra juniorer kämpade in i det sista men lyckades 
inte ta sig vidare till riksfinalen. Vi delade första matchen mot Borås men sedan förlorade mot både 
Jönköping och Onsjö som har några av landets allra duktigaste juniorer. 
Det var några mycket givande dagar och juniorerna skaffade sig mycket erfarenheter som kommer 
att vara värdefulla i framtiden! 

 
På bild frän vänster till höger: Edgar Eriksson, Daisy Hjertqvist, Fredrik Von Schoultz, Sebastian 
Koos, Hampus Hultqvist, Andrea Nord, Erik Engström, Albin Kronqvist och Lucas Pertell. 
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Regel- och Handicapkommittén 2019 

  
Kommittén 
Följande medlemmar har ingått i kommitténs verksamhet: 
Ordförande: Vakant 

Leif Lundqvist (Förbundsdomare) 

Roy Tengroth (Ansvarig för teoriutbildningen, klubbdomare) 
Martin Andersson 

Ulf Ulfsax 

Rojel Karlsson (Klubbdomare) 

Peter Arnesson 

Leif Lundquist, förbundsdomare, har engagerats av Svenska Golfförbundet och Smålands Golfförbund i 

olika domaruppdrag. 

Kommittén har i avsaknad av ordförande inte haft något protokollfört möte under året mot planerat två. I 

angelägna frågor har överläggningar skett via mejl och telefonkontakt.  

 

Aktiviteter:            

 Kommittén har under året: 

• Genomfört en översyn av våra lokala regler och tillfälliga lokala regler. 

I och med de nya omfattande modifierade golfreglerna som trädde i kraft 1 januari 2019 fick vi 

tänka till lite extra.  

Bland annat ersattes våra gula markerade vattenhinder med röda pliktområden. 

De nya reglerna tillät också ”oändliga pliktområden” vilket gjorde att vi införde detta utmed 

högerkanten på hål 2 samt i vänsterkanten på hål 13. 

• Underhållit avståndsmarkeringar och markeringar för pliktområden - samt sett till att de återigen 
hamnat på rätt plats när de fått fötter. 

• Genomfört årlig handicaprevison och avkunnat beslut i inkommande ärenden angående begäran 

om ändring av handicap. 

• Genomfört teoretisk utbildning för våra nybörjare. 2019 blev det 85 st. Här ingår även spel på lilla 

banan via klubbens fadderverksamhet.  

• Inbjudit samtliga medlemmar till regelutbildning efter den omfattande modifieringen av 
golfreglerna. 150 st. hörsammade inbjudan som skedde vid fem olika tillfällen den 4 till 7 mars 

2019. 
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Medlemskommittén 
Golfens dag genomfördes den 25 maj 2019. Syftet med Golfens dag är att framförallt få fler att bli 
intresserade av klubben och få nya spelare. Liksom tidigare år fanns ett stort utbud av aktiviteter där 
gäster hälsades välkomna med en liten ”goodìebag”och prova på golf på rangen. 
Vi gästades också av Carin Koch som höll en föreläsning om sina erfarenheter som tjej inom golfen 
i Sverige och övriga världen, Sen gjorde hon en clinic på rangen som avslutning, var mycket 
uppskattat av besökarna. 
Även under 2019 har vi haft golfvärdar. Målsättningen är att det skall finnas golfvärdar alla 
helgdagar. Golfvärdar uppskattas mycket av greenfeegäster och medlemmar. 
Fadderverksamheten har också jobbats på under året och fungerat bra och har samarbetat med våra 
Pron. 
Vi skapade en golftid på tisdagskvällar för alla kvinnor som var mycket uppskattat. 
Medlemskommittén har utökats med ett par personer i slutet av året. 
Medlemskommittén gjorde också utskick till alla nybörjare som gått kurs hos oss, där vi fick lite 
info om vad som var bra och lite sämre, stort sett var nybörjautbildningarna bra. Det vi skall jobba 
på är att fånga upp dem efter kursen. 
 
Annelie Steen 
Medlemskommitténs ordförande 
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Off Course kommittén 2019 

Under vintern 2019 - 20 har ett gäng herrseniorer träffats under tisdagarna för att röja sly och göra de 
åtgärder som kommunekologen har ålagt klubben att utföra enligt den gällande skötselplanen. Vi har 
varit uppdelade i 2 gäng, de som kör röjsåg och de som kör motorsåg. 

Röjgänget, som har bestått av upp till 5 medlemmar, har putsat sly i kanterna runt alla golfhålen och på 
övningsområdet så att våra medlemmar o greenfeegäster lättare ska hitta förlupna bollar och samtidigt få 
ett positivt intryck av naturen runt våra golfhål. 

Såggänget, som har bestått av upp till 5 medlemmar, har gallrat och röjt sly i området mellan hål 13 och 
hål 14 och nedanför hål 14. Området mellan hål 5 och 6 har gallrats för att ge bättre möjlighet att hålla 
tee 49 lite torrare. Vi har även röjt för de kommande tee 61.  

I samband med tillkomst av fotbollsgolfen har vi röjt för de hål som ska finnas i skogspartiet mellan 
Fyllerydsvägen och bagförrådet och mellan Fyllerydsvägen och hål 10. Samtidigt har vi passat på att 
gallra ur i dessa områden. 

Efter avslutat röjningsarbete har herrseniorerna dragit ut riset som banpersonalen sedan kan transportera 
bort. Riset kommer senare att flisas. 

Under sommaren har vi haft betande nötboskap i flera av våra hagar. Mulen är ju den bästa 
naturvårdaren vilket vi kan understryka. Vi har ett flerårigt avtal med djurhållaren vilket borgar för att vi 
kommer att ha djur i våra hagar under flera år framöver.  

För Offcourse 

Stig Johnsson 
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Verksamhetsberättelse Damsektionen i Seniorkommittén 2019 
Vi startade säsongen med en uppstartsträff den 9 april med ett 40-tal damer. En del av programmet 
var att få information av vår greenkeeper Sebastian Styrell och möjlighet att ställa frågor till honom. 
Vi pratade också om de nya reglerna för golfspel. 
Detta var tredje året där vi fullt ut spelade seniorgolf.  Detta har gett fler möjligheter att spela golf 
och fler golfkamrater.  På tisdagar har de som känner att 9 hål är tillräckligt deltagit och på onsdagar 
de som känner för lite mer utmaningar.  En del spelar både ock för den viktiga sociala delen i vår 
verksamhet.  
Under året har vi haft 22 tisdagstävlingar, som vi damer ansvarat för, med i genomsnitt 22 startande. 
Vi noterar att det är flest deltagare i början och mitten på säsongen och att framför allt antalet damer 
minskar under slutet på hösten.  Ett 10-tal damer har deltagit i onsdagstävlingarna som herrarna har 
ansvaret för. 
Vi har under året erbjudit ”sällskapsspel för damer” men detta har inte efterfrågats. Kvällstiden för 
damer övergick under året till att bli bokningsfri och sköttes via en aktiv facebookgrupp.  
Ett trevligt inslag under året var att vi en tisdag bytte morgongolfen och spelade ”Nine and Dine” 
alltså nio håls golf och sedan en gemensam grillkväll på kvällen. Här möttes både morgonspelande 
och kvällsspelande damer en härlig sommarkväll. 
Vi har också arrangerat en 3-mannascramble över 9 hål, i vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp, 
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 Värnamo Golfklubb, med damerna 
som arrangörer och i början av september en likaledes till Nybro Golfklubb där herrarna ansvarade. 
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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BANUTVECKLINGSKOMMITTÉN (BUK) 2019 

Under säsongen 2019 har mycket av arbetet varit inriktat att Glasrikets GK ska bli en ännu mer attraktivare 

golfbana. Det mesta har varit med fokus på den kommande golfsäsongen 2020. 

I slutet av 2019 diskuterades och beslutades i BUK att ta bort några bunkrar på hål 4, 7 och 13. Samtidigt 

med det skulle nya bunkrar på nämnda hål byggas. Under vintersäsongen 2019/2020 har banarbetarna 

gjort detta arbete.  

BUK beslutade att fr o m 2020 utöka golfbanan med en ny banlängd, tee 60. Det innebär att herrarna har 

möjlighet att spela från tee 60, 56, 52 och 49. Damerna kan spela från tee 56, 52, 49 och 44. Tee 60 är inte 

slopad för damer och tee 44 inte för herrar. 

Med anledning av den nya banlängden (60) och det nya världshandicapsystemet (WHS) har banan slopats 

om. BUK har varit involverad i detta arbete tillsammans med Svenska Golfförbundet. 

BUK har också delvis varit med i framtagning av den nya banan för fotbollsgolf. 

Till klubbens höstårsmöte hade motion kommit med förslag att byta starthål, från dagens hål 1 till 

nuvarande hål 10. BUK har varit i kontakt med s k experter som rekommenderar att inte byta starthål. 

Därför har BUK mycket starkt rekommenderat styrelsen att avslå motionen och att behålla hål 1 som 

starthål. 

BUK har också varit head greenkeeper Sebastian Styrell, behjälplig med budgetarbetet. 

I kommittén ingår Stig Malm (ordförande), Elisabeth Ericsson (ny), Christer Ljungkrantz, Graham Crisp, 

Sebastian Styrell och Jörgen Emanuelsson. 
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Verksamhetsberättelse 2019 – 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. Under året har vi sprutat med Fungicid 
växtskydd två gånger. 
 
Installationen av oljeavskiljare och biobädd påbörjades och beräknas bli klart inför säsongsstart 
2020.  
 
Vi fortsatte med informationsarbetet om säker golf för personal och spelare; vår målsättning om en 
nollvision i inkomna incidentrapporter kvarstår.  
 
Vi förnyade vår miljöcertifiering.   
 
Anzie Monell 
Ordförande Miljökommittén 
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2019 
 
Under 2019 arrangerades 17 klubbtävlingar på Glasrikets GK. I klubbtävlingarna var det totalt 1376 
deltagare varav 353 deltagare kom från andra klubbar. Samtliga klubbtävlingar har haft sponsorer. 
Tävlingsverksamheten har inbringat ca 200 000 kr.  
I jämförelse med 2018 var det lika många klubbtävlingar, men fler singeltävlingar 2019 (fyra i 
stället för en) och därmed också färre par- och lagtävlingar. Antalet startande minskade med 194 
deltagare i jämförelse med 2018, som under de sista sex åren har haft flest deltagare i klubbens 
tävlingar. Minskningen skedde främst med deltagare från andra klubbar (123 spelare).  
Under säsongen 2019 arrangerade klubben ett par seriespelsmatcher i Smålandsserien som var 
välarrangerade och lyckade.  
Tävlingskommittén har under 2019 bestått av Anette Johannesson, Ann-Helen Petersson, Björn 
Kellander, Hans Rydberg, Mikael Borgström, Patrik Högg och Tor Ahlbäck. Totalt har det varit 17 
olika tävlingsledare som har ställt upp för att genomföra dessa tävlingar på bästa sätt.   
 
För tävlingskommittén Tor Ahlbäck 
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Sponsorkommittén 2019 
 
Sponsorkommittén har under året jobbat med att utveckla, förändra och fördjupa arbetet med redan 
befintliga samarbetspartner samt att knyta nya kontakter inom näringslivet. 

Målsättningen är att de som blir våra partners skall uppleva ett positivt mervärde med sitt 
engagemang i vår klubb. Därför har vi tydliggjort de olika partnerpaket med en indelning i Guld, 
Silver, Brons, Huvudsponsor och Juniorsponsor.  

I slutet av säsongen anordnas varje år en tävling till vilken våra sponsorer inbjudes att deltaga med 
tremannalag.  

Kommittén har under 2019 bestått av Inge Adolfsson, ordförande, C-G Göthe, Marino Persson, 
Jörgen Emanuelsson, Graham Crisp, Matz Andersson, Sven Johannesson och Ann-Helén Peterson. 
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Verksamhetsberättelse 2019 för herrseniorkommitten 
 
I verksamhetsplanen för 2019 punktade vi i kommittén upp 12 aktiviteter vi hade som mål att göra 
inför 2019. Dessa mål har till 11 delar infriats, vilket vi är glada för. En punkt som vi glömt i 
verksamhetsplanen för 2019 var Service och klimats vandringspris ”Gubben”, som berättas om 
nedan. 
 

Vintersäsongen: 

• Gymnastik i Simhallen varje torsdag tom mars månad, även damer. Har fortsatt hösten 2019 och 

intresset är lika som året innan. Normalt är det i snitt 25 st som är med på torsdagarna kl. 10.00. 

• Vintergolf på banan, deltagande i Vinter cup, när vädret tillåter spel. Säsongen 18-19 deltog 20 st i 

vintercupen och 12 st onsdagar av 20 möjliga genomfördes.  

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

från verksamhetsplanen som inte genomförts. Intresset är för dåligt. 

• Deltaga i ideellt arbete på och utanför banan, röjning m m. Under Stig Jonssons ledning utförs 

väldigt mycket både röjningsarbete och avverkning av skog, som förhoppningsvis kan generera viss 

inkomst till klubben. Särskilt denna vinter har det röjts ganska mycket björk med flera träslag, som 

en del herrseniorer har hjälpt till att plocka ut. 

Sommarsäsongen: 
 

• Spel varje tisdag och onsdag. Samarbete med damerna. På 25 st onsdagar (2 fler än 2018 på grund 

av att vi började 10 april med första onsdagen, tyvärr blev 2 onsdagar inställda p g a åska) har det 

varit 1.682 starter (ca 67 i snitt), varav 4-5 damer varje gång. På tisdagar då det tidigare var enbart 

damer 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 7 bästa resultaten räknas. 36 st deltog och segrare blev Arne 

Andersson. Matchspelet hade 47 st deltagare (9 st fler än 2018) och till slut vann Staffan Ekdahl.  

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

genomförts. Av max 720 starter var det 575 st som var med på de olika banorna (8 st färre än 

2018). Vår klubb kom 4:a i lagtävlingen, Älmhults GK vann förtjänstfullt, lite tack vare att de var 

flesta   

• Kristallcupen mot Växjö GK i september på Växjö GKs bana. Glasriket vann sensationellt 

Kristallcupen och Växjö vann Diamant Cup stort. 

• Spel om vandringspris mot Ronneby GK i maj och augusti. Detta har genomförts som vanligt. Hos 

oss den 29 maj med 75 st GGK:are och 27 st RGK:are d v s  102 st !! deltagare (3 st fler än 2018. Vi 

vann naturligtvis vandringspriset. Vi var i Ronneby den 15:e augusti och 23 st GGK:are och 43 st 

RGK:are d v s 66 st. Ronneby vann lagtävlingen.  

• Deltagande i seriespel, H 70 (2 lag), H80 (1 lag). Vi hade 2 lag med i H70 och 1 lag i H80. 1:a laget, 

spelade i Div. 1 kom på en 11:e plats av 11 lag och åkte ur serien. 2:a laget spelade i div 2 Mellan 

och belade en 5:e plats av 9 lag. H80-laget kom 7 och sist i Div 1 Södra. Tyvärr var de förhindrade 

att spela i 2 av omgångarna. 
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• En vårresa och en höstresa, endagars, tillsammans med damerna. Damerna arrangerade vårresan 

till Värnamo GK 14 maj, 42 st deltagare, Endast en klass och Kennert Nilsson vann och höstresan 

arrangerad av herrarna gick resan till Nybro, 3 september med 48 st i bussen och där blev vinnaren 

i A-klassen Kjell Petersson och B-klassen togs hem av Sven Wiberg. 

• Fortsätta med att få in så mycket information som möjligt på hemsidan. Bo Hansen och Lars-Inge 

Sandqvist har haft denna uppgift och ganska mycket material, resultat, information har lagts in, och 

vi hoppas kunna fortsätta med det även under 2020. 

• Service och Klimats vandringspris ”Gubben” Denna tävling pågår under hela säsongen och följande 

tävlingar ingår: Samtliga gubbaklubbstävlingar. Tävlingarna mot Ronneby hemma och borta. Snittet 

av nettoscoren (avrundat till heltal) av de 7 bästa resultaten i sommarcupen. Sammanlagt 8 st 

tävlingar och de 3 bästa resultaten räknas och segrare blev Marino Persson. 

 

     Uppvärmning med Per-Folke inför en kanonstart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
 
 
 
 
 
 
Växjö i februari 2020 
Herrseniorkommitten 
 
Anders Ringius, ordförande 
Bo Hansen, sekreterare 
Anders Karlström, kassör 
Lars-Inge Sandqvist, ledamot 
Kent Bergsjö, ledamot 
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info@glasriketsgk.se 
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