NY WEBBTIDNING
Välkomna att läsa första numret
av klubbens nya medlemstidning
i webbformat.
Vår ambition är att det skall
komma ut 3 till 4 nummer om
året av Utslaget i ny tappning.
Vi ser gärna bidrag i form av texter eller bilder till redaktionen.
Owe & Rolf

Kallelse till årsmötet i Varbergs Golfklubb
Plats Aulan Peder Skrivares Aula
28 mars klockan 19.00
Dagordning
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.

Fastställande av föredragningslista.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.

6.

a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
verksamhets‑ och räkenskapsåret.

KONTAKT
MED KANSLIET
under januari –mars
9.00 och 14.00
under april
9.00 och 16.00
alla helgfria vardagar.

0340-480 380
info@varbergsgk.com
I DEN HÄR UTGÅVAN

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Kallelse till årsmötet……….…....1

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen

Medlemsavgifter ................ .…..2

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7.

10. Val av
a klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c 2 suppleanter i styrelsen för en tid av (1) år;
d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter inte delta;
e (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter inte delta;
f ombud till HGDF årsmöte.
11. Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för
klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte.
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KLUBBENS LEDNINGSORGANISATION
Styrelsen är huvudansvarig
för klubbens övergripande
drift och skötsel.
Styrelsen
Owe Candow, ordförande
Rolf Steen, vice ordförande
Dennolf Lewinsson
Benny Book
Rose-Marie Brink
P-O Karlsson, suppleant

Arbetsutskottet
Owe Candow
Rolf Steen
Jonas Gustavsson
Paul Bjäräng

För frågorna om klubbens avtal, policys,
informationshantering, sponsring, företagskontakter och andra beslut som behöver tas för den dagliga driften finns ett
operativt arbetsutskott av ideella medlemmar ur styrelsen. Dessa ges motsvarande befogenheter som finns inskrivet i
befattningsbeskrivning för klubbchef.
Arbetsutskottet (två personer från styrelsen) tillsammans med greenkeepern från
båda banorna bildargolfklubbens ledningsgrupp. Här samordnas aktiviteter
och åtgärder som berör ”operativa kommittéers” gemensamma frågor.
Klubben måste stärka sin position på
marknadssidan och en ideell organisation som har nära kontakter med näringslivet tar över ansvaret för affärsavtalen

och arrangemang av regelbundna
sponsorträffar.
Övriga administrativt löpande arbete
sköts av den driftsansvarige i ledningsgruppen tillsammans med en receptionist, som med tydliga instruktioner, sköter
löpande ärenden avseende service, registerhållning, medlemmar, greenfeespel,
företagsgolf etc.
Det dagliga personalansvaret för banpersonalen på Västra och Östra banan har
respektive greenkeeper. Klubbens styrelse utser personalansvarig inom sig.
Driftsansvarig i styrelsen svarar för
kansli/receptionspersonalens villkor och
arbetsledning.
Anställningsfrågor, övergripande arbetsmiljöfrågor och lönerevisioner sköts av
den driftsansvarige i styrelsen i samråd
med greenkeepern på de båda banorna.

Vi kan hälsa 33 nya fulltidsmedlemmar välkomna till klubben!
MEDLEMSVÄRVINGSKAMPANJ I
NOVEMBER– DECEMBER
Vi annonserade i Varbergsposten och la ut de som en
nyhet på hemsidan att alla
som skaffar en spelrätt och
samtidigt blir fulltidsmedlem
i Varbergs Golfklubb under
november och december
kommer att få 2 000 kronors
rabatt på årsavgiften 2011.
Det gav ett fantastiskt gensvar.
Vi kan hälsa 33 nya fulltidsmedlemmar välkomna till
klubben!

AVGIFTER 2011
FÖLJANDE AVGIFTER BESLÖT ÅRSMÖTET I
NOVEMBER SKALL GÄLLA FÖR MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB 2011.

Fulltidsmedlem med spelrätt

5 150

Fulltidsmedlem utan spelrätt

6 150

Vardagsmedlem med spelrätt

4 000

Vardagsmedlem utan spelrätt

5 000

Utbildningsmedlem

2 700

Studerandemedlem (22-26 år)

3 100

Greenfeemedlem

1 250

J 12 Junior - 12 år

1 200

J 12 Utbildningsmedlem
J 18 Junior 13—18 år
J 18 Utbildningsmedlem

600
1 850
900

J 21 Junior 19-21 år

2 700

får du som blir medlem under

J 21 Utbildningsmedlem

1 350

0340‐480 380

Passiv medlem

2 000:-

NYTT FRÅN
DAMKOMMITTÉN
En ny Damkommitté är under bildande och återkommer
inom kort med vad man vill
göra för damerna i Varbergs
Golfklubb.
Marie Lundh håller i trådarna
för detta.
Har du några idéer och förslag så hör gärna av dig till
Marie.

TÄVLINGSKOMMITTEN INFORMERAR
Ett preliminärt tävlingsprogram är klart och finns ute på
klubbens hemsida
För er som vill hjälpa till som
funktionär vid någon tävling
är välkommen att ringa Kurt
Glamheden som är ordförande i tävlingskommittén.

600
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GOLFVÄRDAR
EFTERLYSES
För säsongen behöver vi hjälp
med att vara golfvärdar på både
Västra och Östra banan.
2011 är det Seniorkommittén
med Lars Thorsson i spetsen
som svarar för rekrytering och
utbildning av såväl nya som
gamla golfvärdar.

Vi längtar väl alla till grönare tid……….

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010
Varbergs Golfklubbs verksamhet har under 2010 fortsatt att utvecklas på ett positivt
sätt. Rörelseresultatet för 2010 uppgår till 2,6 Mkr (1,8 Mkr 2009). Klubben redovisar ett resultat efter avskrivningar och räntor på 875 tkr (85 tkr). Resultatförbättringen tillskrivs en god kostnadskontroll främst genom att lönekostnader har minskats under 2010. Kostnadsminskningen har haft avgörande betydelse för att kompensera för bortfall av greenfee intäkter pga. Östra banans problem med greener
under 2010. Intäktsbortfallet uppgår till 500 tkr. Kompletterande investeringar till
följd av nybyggnation utöver 4 950 tkr uppgår cirka 500 tkr. Maskininvesteringar
har gjorts i enlighet med budget. Utan hänsyn till budgeterad byggnation och inlösen
av tidigare uppsagda medlemslån ger rörelsen ett positivt kassaflöde för 2010 på
drygt 400 tkr.
Klubben har under 20010 ökat antalet medlemmar med totalt 40. Den kampanj med
en introduktionsrabatt som genomförts under november- december 2010 svarar för
merparten av antalet nya medlemmar. Medlemsantalet per 2010-12-31 var 2064 och
överträffar även 2008 med ca 20 medlemmar.
Byggnation av klubbhus med restaurang på Västar och komplettering vår anläggning
med övernattningsmöjligheter vid båda banorna har färdigställts. Dessa tillskott är
viktiga medel för en fortsatt utveckling av klubben. Entusiastiska medlemmar har
tillför byggnation ca 6000 timmar av frivilligt arbete. Under 2010 har båda anläggningarna haft 1200 övernattningar med start från maj 2010.. Invigningsceremonin
genomfördes med Svenska Golfförbundets ordförande Christer Bergfors i början av
juni 2010.
Den viktigaste delen för oss golfare är trots allt våra två golfbanor. Västra banan har
under säsongen fått en del spelfält anpassade för ökad spelbarhet genom bla bredare
nerklippt ruff. På Östra banan har åtta nya tees tagits i bruk som möjliggör tre olika
banlängder. Tee 44 har blivit mycket uppskattad av damspelare. Pga. Den stränga
och långa vintern 2009/2010 kom greenerna att far mycket illa på Östra. Det var
först i slutet av juli, som de var återställda i ett gott skick.
Klubben gratulerar damlaget som under säsongen 2011 kommer att spela i Div I.
Framgångar med många goda tävlingsresultat och deltagande bland klubbens medlemmar visar på en bra och bred idrottsverksamhet.
Styrelsen vill å klubbens vägnar tacka alla ideellt arbetande medlemmar och alla
anställda som tillsammans bidragit till en mycket framgångsrik säsong med stora
förändringar och ett resultat som gör att vi med stor ödmjukhet kan känna oss alla
nöjda med 2010. Styrelsen vill rikta ett stort tack till gäster som valt att besöka vår
klubb och sponsorer som stött oss med välkomna bidrag. Till sist ett stort tack till
klubbens personal som på ett utmärkt sätt lagt ner ett professionellt arbete på våra
anläggningar och för gäster och medlemmar.

Har du/ni en stund över en helg
så kontakta Lars så blir ni uppsatta på Lars positiva lista…..
Ring Lars 0708-105 294

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FINNS PÅ
MEDLEMSSIDORNA
OCH PÅ KLUBBENS
KANSLI EN VECKA
FÖRE ÅRSMÖTET

REGELKOMMITTÉN
INFORMERAR
Vid möte den 24 januari beslöt
R o H-kommittén att årets
hcprevision skall ske enl tidigare år. Dvs att nuvarande hcp
i GIT skall gälla. Detta beslut är
även förankrat hos S Sveman
Hcpansvarig HGDF.
Vid begäran om hcphöjning
hos våra medlemmar kan den
nya funktion i GIT vara vägledande.
I höst kommer enl ryktet SGF
med nya rekommendationer/
bestämmelser som vi måste ta
ställning till. Detta kommer
förmodligen kräva mycket arbete.

3

NYGAMLA KRÖGARE PÅ VÄSTRA
VI VILL BÖRJA MED ATT TACKA styrelsen och alla
medlemmarna för förtroendet att få möjlighet att driva
båda Varbergs Golfklubbs anläggningar. Vi hoppas på ett
långt och gott samarbete och vi kommer att göra så mycket
vi bara kan för att alla skall bli tillfredsställda.
EN KLOK GOLFARE SA en gång ”I likhet med livet så
är nästa golfslag det som är det stora och viktiga” Nu
lämnar vi förra årets otäcka vinter och regniga sensommar
bakom oss och blickar framåt inför en ny säsong med nya
utmaningar, nya möjligheter och gröna greener.
GOLFPAKETEN MED ÖVERNATTNING på banorna
och helpension har visat sig vara väldigt uppskattade.
Trots att det bara är i början av februari och fullt med snö
på marken i princip hela Sverige så är redan flera helger i
april och maj fullbokade.
VÅR LAGUPPSTÄLLNING inför 2011 börjar ta form
David & Peter som ni känner sedan 2010 är kvar i köken
och de kommer även få stöd av två nya kockar, John &

Micke från Göteborg båda är erkänt duktiga kockar som
passar på att tillbringa lite tid i Varberg under vår och
sommar. Vår kollega Kalle har valt att gå vidare mot nya
utmaningar och vi önskar honom all lycka i framtiden.
EN NYHET 2011 är att det numera kommer gå att få massage och enklare SPA behandlingar på Grimetons Wärdshus. Håll utkik på www.varbergsgk.com under hotell &

KANSLINYTT
VI VÄDJAR TILL DIG som har en nyckelbricka till golfhallen, och inte använder den, att lämna in nyckelbrickan till
oss för det finns många som vill ha tillgång till övningshallen och vi har brist
på nyckelbrickor!
IBLAND HÄNDER DET att du som
medlem byter bostadsadress eller mailadress. Vi har då ofta svårt att nå dig.

Så var snäll och meddela oss om du
byter adressuppgifter.
Ring eller mejla Jenny så fixar hon det
åt dig!
TILL SOMMAREN kommer Shopen på
Östra att bemannas av Amanda, som nu
går in på sitt fjärde år i klubbens tjänst ,
och Sara som ni säkert lärde känna som
servitris på Västra restaurangen förra

säsongen. Vi saknar fortfarande en som
kan hjälpa Jenny i receptionen på
Västra.
GAMLA GREENFEEBILJETTER löses
enligt styrelsebeslut inte in mot nya,
vilket innebär att det bara är biljetter
som det står gäller 2011—2012 som kan
användas 2011.

BANCHEFENS TANKAR INFÖR 2011
Just i skrivande stund har vintern tagit
en paus, vintern kom ju tidigt så låt oss
hoppas att den går över i vår tidigt
också. Vi har röjt ganska mycket sly och
träd på båda banorna i vinter hoppas ni
upplever det som positivt att vi t.ex.
gjort utsikten mot Grimsjön betydligt
bättre.
För att undvika förra årets katastrofala
greener på Östra så har vi skottat greenerna 4 gånger så här långt och hackat
bort all is. Nu hoppas vi det är slut med
snön så att snöslungan får vila till nästa
år.

På Västra har vi skottat greenerna en
gång.
Det ser nu bra ut på båda banorna, men
vintern är ju som sagt inte över, men vi
gör allt vi kan för att ha en bra bana för
er till våren.
Nu håller vi på och servar och slipar alla
våra maskiner vilket är ett tidskrävande
arbete, för vi vill att alla ska vara i perfekt skick till säsongsstarten.
Nu i vår kommer vi att göra ett antal
banförbättringar på båda banorna.
På östra kommer en hel del stubbar och
stenar framför allt mellan hål 6, 8 och

11 att plockas bort, samt dräneringar att
grävas mellan bland annat etta och
tvåan..
På västra kommer vi att dränera vid hål
5 och 15. Om länsstyrelsen ger oss det
sökta tillståndet kommer vi att kulvertera bäcken vid hål 15 och gräva ut
bäcken vid hål 12 och13.
Östra banan är öppen för spel på vintergreener för närvarande men vid tjällossning kommer banan att stängas.
Jonas & Paul

Varbergs Golfklubb ger dubbel spelglädje
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ETT NYTT GOLFCENTER SKAPAS PÅ ÖVNINGSFÄLTET
“det kommer att bli en fantastisk
möjlighet för Varbergs ungdomar
att prova på golf”

6
3

VARBERGS GOLFKLUBB vill skapa ett område där vi
kan locka in nya golfare, återfalls golfare, familjer, juniorer, och givetvis våra duktiga juniorer som tränar varje
vecka vissa flera gånger i veckan.
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VI HAR ETT ÖVNINGSFÄLT och ett korthålsområde
som med relativt enkla medel kan bli unikum i Varbergs kommun. Det finns fortfarande många som ser
golfen som snobbsport för rika kan vi bara få ut fler
grupper på en golfbana kan vi snart få många nya utövare.
ÖVNINGSFÄLTET KAN byggas ihop med en 9 håls
korthålsbana som man kan använda till både träning
och pröva på, eller varför inte en liten kvällstur när man
annars inte hinner spela.
DAGTID KAN VI låta skolverksamhet komma hit och få
känna på. Klubbens ”prova-på-verksamhet” får en fin
yta att jobba med.
Nya medlemmar som är under utbildning kan lätt
komma ut.
Långa slag med egna bollar slår man på Skandia banan

JUNIOR & ELITKOMMITTÉNS PLANER FÖR 2011
• Dam‐ och Herrlaget i Div 1
• Regelbunden individuell‐ och gruppträning
samt läger och sammansvetsning av laget
tillsammans med coachen.
• 27 juniorer med rankingpoäng
• Fortsatt satsning på 20Fjorton
• 20 aktiva juniorledare
• Rekrytera 50 nya juniorer
• Stort arbete kommer att läggas på rekrytering
genom annonsering, bearbetning av skolor,
spelares kompisar, medlemmar med barn samt
erbjuda föräldrar att vara med under
juniorträningen.
• Aktivt rekrytera föräldrar och före detta spelare, nuvarande spelare, samt erbjuda dem en
• bra ledarutbildning.

• PO Dahlman + ev ytterligare tränare kommer
att träna juniorerna och eliten i golfhallen,
övningsområdet samt på Östra Banan
• På våren är det planerat för ett uppstartsläger
och ytterligare läger kommer att genomföras
under säsongen.
• Klubben kommer att ha spelare på Hallands
Touren A,B,C. Regional Touren. Riks Touren, Elit
Touren samt Mini/Ecco Touren.
• Förutom Tourtävlingarna kommer vi att deltaga
i JSM‐lag, JMI, Skandia Cup, Skandia
Scramble samt de lokala tävlingarna Närspels
KM,Klubb KM, Ålders KM, Sommar Touren,
Gore Tex,
• Vi räknar med att ha någon spelare med i
Europa Tour kvalet

Varbergs Golfklubb ger dubbel spelglädje
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NYTT FRÅN STYRELSEN
ERSÄTTNINGSREGLER GÄLLANDE AMATÖRSPELARE I VARBERGS
GOLFKLUBB 2011. LEDARE FÖLJER SAMMA REGLER.
Startavgift

Tävlingar

Resebidrag

Kost

Logibidrag

Rangebollar &
banguide

JMI & Sas Masters *

Ja

10 kr/mil max 50 mil enkel
resa samåkning

Nej

200:-/natt

Nej

Skandia Tour*
(Elit, Riks och Regional)

Ja

10 kr/mil max 50 mil enkel
resa samåkning

Nej

200:-/natt

Nej

Hallandstouren

Ja

Nej

dagens lunch

Nej

Nej

Ja

10 kr/mil max 50 mil enkel
resa samåkning

Nej

200:-/natt

Nej

Nej

Nej

Ja
Nej

Skandia Cup
Medföljande förälder
Seriespel Nationellt
JSM lag

Ja

10 kr/mil max 50 mil enkel
resa samåkning

Åldersklasseriespel

Ja

Nej

Nej

Nej
Stugboende
eller motsvarande
Nej

SM*

Ja

10 kr/mil max 50 mil enkel
resa samåkning

Nej

200:-/natt

Nej

DM

Ja

10 kr/mil max 50 mil enkel
resa samåkning

Nej

Nej

Nej

RM

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

SGF Senior Tour

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja **

* Gäller för av klubben uttagna amatörspelare.
Ja ** Ersättningen följer skattemyndighetens normer för kostersättning.
Tak för ersättning till elitspelare under 2011 är 15000:Lägerbidrag för elitsatsningen lämnas med max 2000:- per deltagare och år.

GOLFBILAR 2011
Styrelsen har beslutat att införa
ett säsongsabonnemang på golfbilar. Medlemmar som följer reglerna för att hyra bil i Varbergs
Golfklubb kan köpa ett säsongskort.
Detta kostar 2 500 kronor och
berättigar medlemmen fri tillgång
till golfbil hela säsongen.
Man måste som tidigare boka bilen i god tid så att man får bilen

till det tillfälle man skall använda
den. Man har inte förtur till bil
utan kan bara använda bil om sådan finns tillgänglig.
Priset att hyra golfbil för medlem
beslöts vara samma som tidigare
100 kronor per person och speltillfälle. Det innebär att om två
medlemmar delar golfbil är kostnaden 200 kronor för den hyrda
bilen.
Gästspelare betalar 300 kronor
per hyrd golfbil.

LEDIGA PLATSER
Vi söker säsongsarbetare
till banan.
Ring Jonas 0705-14 22 31
eller Paul 0703-45 79 31
Vi söker en person som
kan arbeta i huvudsak helgerna under säsongen i
receptionen på Västra.
Ring Jenny 480 380

Varbergs Golfklubb ger dubbel spelglädje
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MEDLEMSFORMER 2011
Fulltidsmedlem är en medlem som har fri spelrättighet på båda banorna alla dagar i veckan. Medlemmen skall ha ett spelrättsbevis. Har man ingen spelrätt tillkommer en extra avgift på 1 000 kronor.
Vardagsmedlem är en medlem som har fri spelrättighet alla helgfria vardagar på
båda banorna. Övriga dagar skall vardagsmedlemmen betala full gästavgift. Medlemmen skall ha ett spelrättsbevis. Har man ingen spelrätt tillkommer en extra avgift på 1 000 kronor.
Utbildningsmedlem är en medlems som påbörjar sin utbildning under spelåret.
Medlemmen har efter att utbildningen är klar fri spelrättighet på båda banorna.
Studerandemedlem är en medlem som har fri spelrättighet på båda banorna alla
dagar i veckan.
Studerandemedlem kan man vara upp t.om det år man fyller 25 år och man
skall lämna in studieintyg som styrker att man är heltidsstuderande. Medlemmen
skall ha ett spelrättsbevis.

KLUBBENS SPONSORER ÄR EN VIKTIG
DEL AV EKONOMIN
2011 kommer Owe Candow att ta sig an
uppgiften att se till att vi får både fler och
nöjdare sponsorer till Varbergs Golfklubb.
Owe kommer att ha hjälp med en grupp
”dörröppnare” för att kunna förverkliga
gamla drömmar om att ta sig över
1 000 ooo kronor i sponsorintäkter. Han
behöver även din hjälp för att utveckla
sponsorverksamheten i klubben!!!

Greenfeemedlem är en medlem som är aktiv golfare i golfsverige, medlemmen
skall betala ordinarie greenfee vid spel på Varbergs GK, men man har möjlighet att
köpa greenfeepaket med fem speltillfällen för 1 295 kronor, normalpris för detta är
2 000 kronor.
Medlemskapet ger inte rätt till greenfeerabatt på hallandsklubbarna.
Passiv medlem är en medlem som betalar medlemsavgift och därmed inte har
någon spelrättighet på Varbergs GK.

SENASTE NYTT FRÅN FRANK OCH PETER
Vi är glada att Jan Carlsson har valt att börjat jobba hos oss som tränare
och i shopen. I Studion har vi numera en Flightscope radarn som mäter ut
allt i svingen. Nu är det dags att anmäla sig till förra årets succé` Friskisgolfen.

Viktiga datum 19-20 Februari REA. Säsongstart 26 Mars.
Demo dagen 16 April.

FÖRBERED DIG INFÖR
SÄSONGEN PÅ BÄSTA
MÖJLIGA SÄTT TILLSAMMANS MED PO.
Vintern är bästa tiden för svingförändringar. Det är nu som Du kan
göra svingförbättringar i lugn och ro
och utan att ha störandande moment
runt omkring Dig.
Singellektionerna - golfhallen eller på
Östra beroende på väder och vind.
Köp 6 singellektioner betala för 5
Golfakuten – förra årets populära
aktivitet återkommer i år igen. Fredagar med start i april månad.
Spelare med hcp 30-36+. Fem fredagar under april/maj månad kommer
vi att spela tillsammans på Östra banan. Praktiskt genomförande på banan i form av regler/teori, spelstrategi och övriga tips. Ledare: Jahn Sjödin och PO.
Kick Off – rangen öppnas officiellt
lördagen den 2/4 kl. 15:00.
Vill du ha nyhetsbrev eller komma i
kontakt med mig, var god skicka ett
mail: po@forsdahlman.se
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