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Verksamhetsberättelse för år 2018     

Orust GK har som ändamål att vara en av Västsveriges mest attraktiva och respekterade golfklubbar, 

där spelglädje, trivsel och kvalitet står i fokus.   

Året 2018 kan läggas till raden av fina golfsäsonger för våra medlemmar och gäster. Under högsäsong 

har vi fortsatt god beläggning. Under för- och eftersäsong finns gott om lediga tider.  

Under 2018, liksom tidigare år, genomfördes i SGF:s regi en enkätundersökning bland golfare i 

Sverige. Orust GK var en av de drygt 300 klubbar som deltog i undersökningen. Glädjande är 

medlemmarna i Orust GK nöjda, vi finns i topp av rankinglistan. Nytt för 2018 är att vi också 

undersökte vad greenfeegäster tycker om klubben och banan. Också här får vi mycket höga poäng. 

Enkäterna ger också värdefulla synpunkter på hur klubben kan bli ännu bättre. Det goda resultatet är 

således inte bara glädjande, det är också i högsta grad förpliktigande inför framtiden. 

Banan    

Banan har haft en fortsatt hög och jämn kvalitet och utvecklingsarbetet har skett efter plan. Banan är 

fortsatt mycket uppskattad.   

Idrottsliga aktiviteter    

Orust GK har som vanligt haft en omfattande tävlingsverksamhet på klubbnivå. Orust GK har under 

året varit representerad i distriktets lagspel i följande klasser: D22, D50, D60, D70, D75, H40, H50, 

H60, H70, H75 och H80. I några kategorier deltog två lag. H 40 blev segrare i division 1. D70 och H75 

kom på hedrande andraplats i division 1 och D 75 slutade på en tredjeplats i sin serie.  

Många medlemmar har deltagit i tävlingarna med stor glädje och med prestationer av skilda slag.    

Medlemmar    

Vid årsskiftet 2018/19 uppgick antalet medlemmar till 1.006, vilket är en minskning med 55 

medlemmar under det gångna året. 

Under 2018 hade vi en prova på-dag, ”Golfens Dag”, som dessvärre gav ringa gensvar, möjligen 

beroende på vädret. Medlemsvärvning är fortsatt av hög prioritet.    

Styrelsen  

Vid höstmötet 2017 valdes den styrelse som haft ansvar fram till höstmötet 2018. Styrelsen 2017–18 

bestod av Kjell Svensson (ordf.), Jessika Hallinger (v.ordf.), Roland Setterberg (kassör), Mia Enmark 

(sekr.) och Göran Johansson (ledamot) samt Henrik Olsson och Patricia Bornfleth (båda suppleanter). 

Till höstmötet 2018 hade Henrik Olsson meddelat att han efter många års idogt styrelsearbete 

önskade bli avlöst. Höstmötet 2018 valde Patrik Ström till ny suppleant efter Henrik Olsson. Styrelsen 

har under 2018 haft 9 protokollförda sammanträden.  

Valberedningen har utgjorts av Bengt Ahlin (ordförande), Klas Holm samt Agneta Gimbringer.  

Klubbens revisorer har varit Per Askenberger och Anders Wingren. Orvar Hemmings har varit 

revisorssuppleant.  
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Kommittéarbete    

Mycket av klubbens aktiviteter drivs av kommittéerna. Varje kommitté har var sitt ansvarsområde.  

Kort från kommittéernas verksamhet under året:  

Tävlings- regel- och hcp-kommittén har under året bestått av Christine Lindeberg (ordförande), Ann-

Christine Conradsson, Anders Lind, Stefan Wingdén och Margit Callebro. Därtill är kommittéerna 

adjungerade vid mötena. 

Årets tävlingsverksamhet genomfördes som planerat. Över tusen deltagare i de drygt 20 tävlingar 

som låg i tävlingsprogrammet utöver oldtimers-, junior-, dam- och herr- och medlemskommittéernas 

tävlingar. Flera tävlingar bytte spelform vilket uppskattades. Vår bana var värd för två omgångar av 

BDGF seriespel samt SGF:s Junior Tour.  

Eftersom tävlingskommittén även omfattar handicap- och regelkommittén gjordes den årliga 

översynen av lokala regler. Årlig hcp-revision genomfördes, höjningar gjordes automatiskt från SGF 

och sänkningar administrerades av handicapkommittén.  

Tävlingskommittén arrangerade årlig tävlingsledarutbildning med utbildare från BDGF.  

Tävlingskommittén vill tacka alla lag, kommittéer och enskilda som ställt upp som funktionärer vid 

tävlingarna under 2018.  

Medlemskommittén har bestått av följande ledamöter: Mona Bodin (ordförande), Bengt Ahlin, Sture 

Arvidsson och Inger Larsson. 

Kommittén har under 2018 arrangerat tävlingar såsom Premiärslaget, Sommartävlingen, 

Kalkongolfen, Tomteslaget och Lussegolfen. 

Medlemskommittén har också arrangerat Fredagsgolfen 14 fredagar under maj till september med 

många deltagare som spelat 9 hål samt haft hand om Tisdagsgolfen, som vänder sig till de som gärna 

vill hitta nya golfvänner. 

Representanter från Medlemskommittén har varit behjälpliga vid Golfens Dag samt vid 

Juniorkommitténs arrangemang för Breddlägret på Orust. 

Alla uppräknade aktiviteter har rönt stort intresse och med bra deltagarantal.  Vid flera av 

Medlemskommitténs tävlingar har vi haft greenfeegäster som deltagare, dessa har varit mycket 

imponerade av vår fina golfbana och uppskattat arrangemangen. 

Bankommittén har bestått av Jan Wallgren (ordförande), Stig Durlow och Birger Lagerström samt 

Ingvar Fjellman (adjungerad ledamot).  

Säsongen startade upp bra trots en sen vinter i februari/mars med snö och en del is att arbeta med. 

Därefter kom en bra vår med tillväxt för att sedan övergå i den varmaste och torraste sommar sedan 

lång tid tillbaka. Jordprofilen var torr trots en del regn under hösten så det är ett totalt underskott av 

vatten i markerna. 

Vi färdigställde ny tee hål 15 vad gällde slänter, yta och läggning sedan med färdigt gräs. Även muren 

hål 6 gjordes färdig där toppbeläggning av vägen återstår då denna legat under säsongen för att 

packa till sig. (Dessa båda projekt startades i november 2017). 

20 nya soffor tillverkades för att komplettera de andra, renovering och förbättring av gul tee 3 och 4 

påbörjades och dessa såddes med frö för att färdigställas våren 2019. 
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Fortsatt leasing av maskiner då transportfordon och en mindre rotorklippare för green, tee och 

bunkerområden införskaffades och det första leasingpaketet som togs 2013 inlöstes. 

Bandrift, baninvesteringar och löner höll som vanligt budget och personalen utbildades enligt plan 

bland annat hjärt/lungräddning, Erfaträffar och banbesök. 

Damkommittén har under 2018 bestått av följande: Lisbeth Andersson (ordförande), Ewa Olausson, 

Rosa Wessberg, Mailis Reis och Susanna Thörner.  

Den 2 maj startade onsdagstävlingarna och höll på till slutet av september. Kommittén har 

genomfört fyra lottade tävlingar. Vi startade med Våryran, därefter Lilla orange slaget 9 hål, 

Damdagen, som blev en succé, och The Body Shop. Ewa Olausson var ansvarig för Dam-Cupen. Årets 

Hemliga resa blev inställd på grund av för få anmälda. 

Herrkommittén har bestått av Thomas Jonasson (ordförande), Roger Hultgren, Ulf Magnusson, Kent 

Norvinge, Hans Gustavsson, Patrik Ström, Hans Kauküla, Anton Hagberg och Marcel Doggwiler.  

Deltagandet i torsdagstävlingarna ökade 2018 till att ligga i snitt över 40 personer.  Årets hemliga 

bussresa gick till Bredareds GK. Herrdagen 2018 var en av de bästa någonsin och var välbesökt och 

superkul för alla med fint väder och suveräna insatser från restaurangen och Lena.  

Juniorkommittén har bestått av Marie Ohlsson (ordförande) och Olof Ohlsson.  
JK inledde säsongen med en kom-i-gång dag för juniorerna. Dagen innehåll både träning, spel och 
samvaro med information om den kommande säsongen. Juniorernas träningsperiod startade 6 maj 
och var slut 30 september, vi avslutade sommarsäsongen med en höstavslutning.  
JK genomförde den sedvanliga veckan med knatteträning för yngre juniorer.   
Breddlägret hade rekordmånga deltagare denna sommar, men tyvärr blir det inte några juniorer som 
kommer tillbaka och vill vara med i någon träningsgrupp.  
Den 9 september spelades en Teen Tour First tävling och BDGF-tour på vår bana som JK hade ansvar 
för.     
 
Orustseniorernas verksamhet har primärt bestått av tävlingar för åldersgruppen damer 60+ och män 

65+. Golf ska vara roligt för alla och därför har tävlingsprogrammet bestått av såväl individuella 

tävlingar som lagtävlingar av mer social karaktär (icke handicapgrundande ronder).  

Totalt genomfördes 21 tävlingar, varav 5 lagtävlingar, på måndagar under säsongen april – 

september. 960 starter över hela säsongen med i genomsnitt 44,2 deltagare i de individuella 

tävlingarna och 50,6 deltagare i snitt vid lagtävlingarna. I samband med lagtävlingarna har det varit 

prisutdelning, gemensamma måltider och trevlig samvaro. 

Startavgiften höjdes inför säsongen 2018 från 40kr till 50kr. 40kr i anmälningsavgift varav 75% gått 

till priser och 25% till Orust Golfklubb samt 10 kr som bl.a. gått till att subventionera hyra av bil för de 

som behöver. Allt fler har haft behov av att åka golfbil och subventionen anses nödvändig för att 

kunna fortsätta spela golf långt upp i åldern.  

OS-kommittén har bestått av Barbro Rendahl (ordförande), Lars Conradsson, Karin Almquist, Kjell 

Wirhammar, Ewa Olausson samt Kjell Petterson. 

Sponsorkommittén har bestått av Anders Börjesson (ordförande), Folke Abrahamsson och Ronald 
Boisen.  
Sponsorkommittén har under året haft 8 kommittémöten. Den 17 aug arrangerade vi Sponsordagen 
med lättsam golftävling och gemensam måltid. 
Arbetet i kommittén har kännetecknats av idogt bearbetande av tidigare sponsorer att fortsätta 
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sitt sponsorskap samt om möjligt öka den ekonomiska insatsen. Rekrytering av nya sponsorer har 
varit lyckosam om än på låg nivå.  
Vi säljer klubben som reklamplats, i huvudsak som skyltplatser. Det reella behovet av denna 
marknadsföring ter sig begränsad. I allt väsentligt ligger ett eget golfintresse bakom företagarens 
beslut om sponsring. Det relativt låga intresse för golf bland företagare på Orust innebär att vi blir 
helt beroende av företag utanför ön och då i huvudsak från göteborgsområdet. En spegling av 
medlemskårens bosättning. 
En helt avgörande faktor blir då klubbens attraktion som bana. Där har senaste årens utveckling mot 
målet att bli bästa banan i Bohuslän betytt mycket. Sponsorerna egna positiva upplevelser av vår 
vackra bana, som också ständigt förbättrats, får en mycket påtaglig betydelse för deras intresse 
av att lägga sponsorpengar hos oss. 
 

Klubbhus och restaurang   

Det löpande underhållet av klubbhuset har pågått under stora delar av året.  Arbetet sker efter en 

plan som upprättades för ett par år sedan och som fortlöpande uppdateras. 

Upprustning/uppfräschning sker i takt med vad ekonomin tillåter. Merparten av arbetet har utförts 

av klubbmedlemmar, något som klubben är mycket tacksam för.  

2018 blev fjärde och sista året Lena Eng drev restaurangen. Efter en lång tids sjukdom avled hon strax 

före jul 2018, men arbetade i restaurangen in i det sista. Restaurangen var även under 2018 mycket 

uppskattad bland såväl medlemmar som gäster. För Orust GK har det varit mycket värdefullt att ha 

en så duktig och engagerad samarbetspartner som Lena. För de många stamgästerna blev hon en kär 

vän och saknaden är stor.  

Greenfeegäster    

Under 2018 hade klubben 4.310 greenfeegäster, vilket är 68 fler än i föregående år. Den 

genomsnittliga greenfeeintäkten under 2018 var 411 kronor. 

Organisation    

Under året har Annika Andersson, kanslichef, och Nina Svenningsson bemannat kansliet. Ingvar 

Fjellman är course manager och har under året till sin hjälp haft Mats Danehammar och Patrik 

Gustavsson, samt Lars Dahlberg, Marcel Doggwiler och Björne Schulz-Johansson som 

säsongsanställda.    

Under högsäsong har även timanställd personal arbetat i reception och på banan.    

Stig Eriksson har bedrivit Pro- och shopverksamhet som tidigare.   

Ekonomi   

Klubbens ekonomi är stabil. I övrigt hänvisas till årsredovisningen. 

Stort tack!   

Styrelsen vill riktat ett stort och varmt tack till alla medlemmar som under året aktivt bidragit till att 

driva och utveckla klubbens verksamhet och till våra duktiga medarbetare på banan och i kansliet 

samt våra fantastiska samarbetspartner i restaurang och pro/shop.   

Morlanda den 5 mars 2019   

Styrelsen för Orust GK 




