
1. Motion till höstmötet 2018 Orust Golfklubb, avseende bokningstider.  
För att stärka klubbens ekonomi genom ökade greenfeeintäkter och för att öka spelmöjligheten för 
alla medlemmar, yrkar jag härmed: 
 
Att man under den alltför korta semesterperioden vecka 28 tom 32, skall kunna boka tid fom 07:00. 
 
Kommentar: 
Detta skulle innebära att viss personal måste börja lite tidigare, men också sluta tidigare, under en 
begränsad period. 
Eventuell merkostnad måste vara mycket marginell, men väl uppvägas av ökade greenfeeintäkter. 
 
Lars-Peter Brette 
2018-08-31 
 

Svar på motion 1. om bokning fr.o.m. kl 07.00 

Tanken om bokningsstart fr.o.m. kl 07.00 har varit uppe tidigare och då avvisats eftersom det skulle 

öka konfliktytan mellan bokade bollar och banarbetarna. Dagens riktlinje är att banarbetarna ska ha 

hunnit klippa innan den första bokade bollen slår ut kl. 08.00. För att klara detta tar banarbetarna 

den snabbaste klippvägen och självklart har de företräde på banan för att kunna genomföra och 

slutföra sitt arbete. Med tidigare bokade tider måste klipprutinerna ändras och personalstyrkan ökas 

om banan ska vara klar till 07.00. Klubben saknar de ekonomiska förutsättningarna för detta. 

En del klubbar ha gått andra vägen och infört spelförbud på morgonen så att klippning kan ske helt 

ostört. 

På Orust GK har vi valt en medelväg: bokade tider från kl. 08.00 och bollränna tidigare på morgonen 

(såvida inte startförbud gäller, exempelvis p.g.a. tävling). Den som väljer att gå ut före kl. 08.00 får 

således vara beredd på att möta både oklippta hål och hål som håller på att bli klippta.  

Vi uppfattar att bokade tider från kl. 08.00 är en bra ”kompromiss” som fungerat väl genom åren. 

Styrelsen föreslår höstmötet 

att motionen därmed ska anses besvarad 

 
  



2. Motion till höstmötet 2018 Orust Golfklubb, avseende KM.  
För att stärka klubbens ekonomi genom ökade greenfeeintäkter och för att öka spelmöjligheten för 
alla medlemmar, yrkar jag härmed: 
 
Att samtliga kategorier KM spelas helgen vecka 32/33 eller senare på året. 
 
Kommentar: 
Det är ett mycket marginellt antal av klubbens medlemmar som deltar i dessa tävlingar. 
Under en KM-helg är banan stängd för greenfeegäster och övriga medlemmar. 
Det är viktigt att utnyttja så mycket som möjligt av den korta semesterperioden för greenfeeintäkter 
och spel för alla medlemmar. 
 
Lars-Peter Brette 
2018-08-31 
 

Svar på motion 2. om att senarelägg KM 

Orust GK är en idrottsförening och tävlingar utgör en självklar och viktig del av verksamheten. I det 

årliga klubbmästerskapet avgörs vilka som är de bästa spelarna. Antalet deltagare har de senaste 

åren ökat och närmar sig nu etthundra spelare, dvs ca tio procent av medlemmarna deltar, vilket är 

mycket glädjande. 

Tidigare år genomfördes KM och KM Kategorier vid olika tillfällen. För att öppna upp mer speltid för 

övriga medlemmar och greenfeegäster äger numera KM och KM kategorier rum samma helg.  

Skulle KM äga rum ett par veckor senare bedömer styrelsen att risken är stor att färre medlemmar 

kan delta i det som är klubbårets viktigaste tävling. I år ägde KM rum helgen vecka 31. 

Styrelsen föreslår höstmötet 

att motionen därmed ska anses besvarad 

 

  



3. Motion till höstmötet 2018 Orust Golfklubb, avseende tävlingstider.  
 
För att stärka klubbens ekonomi genom ökade greenfeeintäkter och för att öka spelmöjligheten för 
alla medlemmar, yrkar jag härmed: 
 
Att man under den mycket korta semesterperioden vecka 28 tom 32, startar merparten av klubbens 
tävlingar tidigast kl. 09:00, och tillåter tidsbokning för övriga fram till denna tid. 
 
Lars-Peter Brette 
2018-08-31 
 

Svar på motion 3. om att merparten av klubbens tävlingar under perioden v 28 - 32 startar tidigast 

kl 09.00 

Under perioden v 28-32 2018 startade ingen klubbtävling före klockan 09.00 med undantag för KM-

helgen som ägde rum den 4 och 5 augusti. Skälet till den tidiga starten (07.30) under lördagen var att 

deltagarna skulle spela 36 hål under dagen. Med hänsyn till detta och det stora deltagarantalet 

måste starten ligga tidigt. Under söndagen spelade deltagarna 18 hål med samma deltagarantal. 

Direkt efter spelet äger prisutdelning rum. Söndagens tävlingar startade 08.00. 

Ska Orust GK klara ett KM med cirka 100 tävlanden krävs tidiga starter. 

Måndagar spelar Orustseniorerna med start kl 08.00. 

Under perioden v 28-32, sammanlagt 35 dagar, startade tävlingar tidigare än kl 09.00 endast under 

sju dagar. 

Styrelsen föreslår höstmötet 

att motionen därmed ska anses besvarad 

 

  



4. Motion om ytterligare en toalett på banan 

Många medlemmar har framfört till mig, som ordförande i Medlemskommittén, att ytterligare 
en toalett är önskvärd på banan. Förslagsvis antingen vid starterhuset, eller mellan 1:ans green  
och 2 :ans tee. 

När man skall starta en ny runda, går man oftast upp till rangen först, slår en hink,  sedan 

puttinggreen och så är tiden inne för start.  Då kommer man på, jag skulle varit på toaletten först, 

men då är det för sent, det hinner jag inte nu. 

Damerna får då vänta till efter hål 4, för att göra sitt toalettbesök, medan vi har konstaterat att 

herrarna ofta besöker skogen mellan 1:ans green och 2:ans tee. 

Det skulle också underlätta när vi har tävlingar med shotgunstart. Man hinner då inte gå bort till 

klubbhuset efter att hål 18 är spelat, när man skall direkt till 1:ans tee.  

Och jag kan tillägga att det inte bara är damer utan även manliga spelare som har framfört detta 

önskemål till mig. 

Svanvik 2018-09-03 

Mona Bodin 

 

Svar på motion 4. om ytterligare en toaletter på banan 

Från medlems- och gästenkäter är det ett känt önskemål om fler toaletter längs banan. För några år 

sedan tillkom toaletten mellan greenerna 4/16. Sedan tidigare finns en toalett vid green 7/nedanför 

tee 15.  

I kommande ansökan från klubben till Allmänna Arvsfonden avser vi att inkludera handikapptoaletter 

på banan. Motionärens förslag kommer i detta sammanhang att beaktas. 

Styrelsen föreslår höstmötet 

att motionen därmed ska anses besvarad 

 

 


