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ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA

DILEMMAT PÅ ÖSTRA!!
ATT VI HAFT PROBLEM MED RESTAURANGEN PÅ ÖSTRA HAR VÄL
ALLA SETT OCH FÖRSTÅTT, DET ÄR VÄL SNARAST ETT UNDERSTATEMENT. SUNDSVALLSGÄNGET SOM ÖVERTOG KONTRAKTET
FRÅN DAVID OCH JEANETTE HAR INTE ALLS LEVT UPP TILL SINA
LÖFTEN OCH AMBITIONER. ATT DRIVA EN GOLFRESTAURANG PÅ
DISTANS UTAN EGEN NÄRVARO OCH BARA ANSTÄLLD PERSONAL
ÄR DÖMD ATT MISSLYCKAS.
Till slut var måttet rågat och i början av juni kontaktades en annan restauratör. Efter midsommar fick vi besked om att det inte var möjligt för dom
att ta över varför vi måste börja om från början.
Styrelsen fattade därför beslut på ett extrainkallat styrelsemöte att vi
själva skulle ta över driften av restaurangen. Kontraktet står fortfarande
på ”Sundsvallgänget” men Varbergs Golf AB tar på sig att för deras räkning driva restaurangen. En krånglig lösning men enda alternativet för att
kunna behålla rättigheterna.
Från 1 juli är således personal anställd av Varbergs Golf AB för att driva
rörelsen. Det innebär att det ligger i allas vårt intresse att försöka göra
något gott av detta. Vi ska försöka tillhandahålla den service medlemmar
och gäster behöver men det kräver medlemmarnas hjälp och stöd. Jasmine, som redan innan har mycket att göra, kommer att få huvudansvaret
men ska givetvis inte stå i restaurangen som hon gjort sista veckorna.
Flertalet medlemmar har redan anmält sitt intresse att hjälpa till men
mycket handlar om just tillstånd och dylikt.
Detta är givetvis en tillfällig lösning, vi har hösten på oss att försöka
åstadkomma en förbättring till nästa år.
Så råd och dåd är välkomna, klagomål ska vi försöka undvika, åtminstone
externt. Bästa stödet är givetvis att alla medlemmar handlar i restaurangen och på så sätt gynnar klubben.

Lennart Jonsson gjorde albatross på
onsdagsgolfen 4/6. Han slog driver
+ järnfyra, sen var det klart.

KANSLIET HAR ÖPPET
måndag-torsdag 8.00-16.00
fredag-söndag 8.00-15.00
0340-480 380

MAILADRESSER
info@varbergsgk.se
bokning@varbergostra.se
bokning@varbergsgolfhotell.se
peter.englund@golfstorepro.com
po@forsdahlman.se

GOLFVECKAN 2014
STYRELSEN
ÄVEN I ÅR ÄR ATT VI HAR EN SPELARBUSS SOM KOMMER ATT ANVÄNDAS FLITIGT I SAMBAND MED INSPEL, TÄVLINGAR OCH
ANDRA AKTIVITETER.
Bussen står givetvis till förfogande
för alla serielag, även våra ålderserielag. Det är bara att ringa Sara
och boka bussen, om den är ledig,
när ni skall ut och representera
Varbergs Golfklubb.
Vi tackar våra bussponsorer som
gjort detta möjligt.

Utförligt tävlingsprogram för
golfveckan på sidan 2
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VARBERGSVECKAN 2014
06-jul

SPARBANKSSLAGET
Fyrboll Pb A, B. Max 96
Sponsor: Varbergs Sparbank

Östra

Gunilla Cronborn
Christer Jansson

07-jul

GOLFSTORE CUP
Sl A Slaggolf B, C* Scratchpris
Sponsor: Golfcantinan

Västra

T Gustavsson
Paul Hedström

08-jul

HOGLAND CUP
Texas Scramble 2spelare/lag 6 tvingande utslag, 3 på varje 9 Förhöjd startavgift
Sponsor: Hogland Cup

Östra

Gunilla Cronborn
Tore Gustavsson

09-jul

MERCEDES BENZ OPEN VARBERG
Sl A Slaggolf B, C*
Sponsor: Hedins Bil

Östra

Ove Brink R-M Brink

10-jul

SPANIENRESAN
Fyrboll Pb Förhöjd startavgift
Sponsor: Spanienresan

Östra

Ove Brink Per Ericsson

11-jul

RINGHALS OPEN
Sl A Slaggolf B, C* Scratchpris. Max 120
Sponsor: Ringhals AB

Västra

Jörgen Andreasson
S-G Wedin Per Ericsson

12-jul

VICTORINS GULD-MIXED
Mixed Foursome Slaggolf A, B. Max 96
Sponsor: Victorins Guldsmedsaffär

Östra

J-E Helmersson
Jörgen Neldemo

TOR-KOMMITTEN INFORMERAR
NU ÄR DET HÖGSÄSONG OCH DEN ÅRLIGEN ÅTER- på vilken HCP-grupp du tillhör räcker det ofta med 9KOMMANDE VARBERGSVECKAN ÄGER SNART RUM. hålsronder.
Tävlingarna är som traditionen bjuder försedda med
stora prisbord. Tveka inte anmäl dig och ta del av prisborden men, det brukar tyvärr alltid vara ett men.
Tänk på att från och med 1 juli krävs på många Klubbtävlingar ETH (exakt tävlingshandicap) för att hamna
på prislistan.

GIT-systemet uppdaterar dig automatiskt till rätt HCPstatus.
Tävlingarna är öppna för alla men för att hamna på prislistan krävs på många tävlingar ETH.

Läs tävlingsvillkoren!!
Du kan logga in på, http://www.golf.se mina sidor och
Jahn Sjödin
se om du har ETH.
Om du har EH (exakt handicap) krävs 3 registrerade,
ronder i GIT-systemet för att uppnå ETH. Du kanske redan har en eller två! Det spelar ingen roll om det är sällskapsrond eller tävlingsrond som registreras. Beroende
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DET HÄR ÄR STYRELSEN I VARBERGS GOLFKLUBB
VEM ÄR CECILIA LAGERSTRÖM?
Tack för ert förtroende att välja in mig
som ledamot i styrelsen. Att tillsammans
med övriga i styrelsen samt inte minst
med er alla medlemmar, skapa en vänlig
välkommande klubb är det som jag vill
arbeta för. Alla förslag, idéer mottages
gärna som kan främja detta.
Växte upp Skåne med icke golfspelande
mamma och syster, men golfspelande
pappa (jag skulle aldrig börja spela
golf ). Efter studie i Malmö till tandläkare
hamnade jag i Varberg- 1984. Började
spela golf för 8 år sedan, nu mitt absolut
största intresse förutom arbetet. Tränar
dåligt men är flitig besökare i shopen.
D.v.s. en ganska normal golfare.

Rolf Isaksson
Ordförande

VEM ÄR RICHARD JANDE?

Benny Book
vice Ordförande

Lars Sörqvist
Ledamot

För många av er medlemmar är jag ett
bekant ansikte efter mina år som anställd
på klubben och hos Peter & Frank. Började arbeta på klubben som 15 åring med
att köra rangen på västra och gick sedan
över till att jobba i shop och kansli i 7 år.
Jag har spelat golf i snart 20 år och har
tidigare representerat klubben som junior
på hallandstouren. Arbetar idag som märkesansvarig säljare för Mercedes-Benz på
Hedin Bil i Varberg.

VEM ÄR EVA ODÉN?

Cecilia Lagerström
Ledamot, nyvald

Richard Fogelström
Ledamot

Eva Odén
Suppleant, nyvald

Richard Jande
Suppleant, nyvald

Tack för förtroendet att ni valt mig till
suppleant i styrelsen, jag känner mig motiverad att göra så gott arbete som möjligt.
För att stärka klubbkänslan planerar
Cissi, Jasmine och jag att ordna några
medlemsaktiviter där alla är välkomna. Ta
gärna kontakt med Cissi eller mig om ni
har några förslag eller om ni vill engagera
er i detta.
En kort presentation av mig. Jag växte
upp i Torup i Halland. Innan jag till slut
flyttade till Varberg 1990, bodde jag pga.
studier och arbete på olika orter i Sverige.
Här i Varberg trivs jag väldigt bra.
Mitt största fritidsintresse är golf, började
spela 1996. Jag spelar och tränar så ofta
jag hinner för golf är jätteroligt.
När mina barn var yngre var jag engagerad i Juniorkommittén några år. Nu ingår
jag i Varbergs golfklubbs D50 lag, i år leder vi nu men vi har några tävlingar kvar.
Mitt yrke är narkossjuksköterska på operation Varbergs Sjukhus, ett givande och
omväxlande arbete.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
VILKEN FANTANSTISK GOLFVÅR.
SOMMARGREENER PÅ ÖSTRA I
MITTEN PÅ MARS, FÖRE ÅRSMÖTET. HAR DET HÄNT TIDIGARE?

och Eva Odén. De nya ledamöterna
presenterar sig ovan.

Det stora sorgebarnet under våren
har varit restaurang och hotell på
Östra banan. Sundsvallsgänget som
Jonas med manskap har gjort ett
tog över efter David och Jeanette
gediget förberedelsearbete vilket
medförde fina greener direkt. Västra hade högtflygande planer och ambitöppnade 14 dagar senare och även om ioner. Inte nog med att brandmyndet tagit lite tid har även dessa gree- digheten ställde ytterligare krav på
ner nått en fullt godtagbar standard. brandsäkerhet, en kostnad på ca
100 000 kr och försenat alkoholtillMedlemmarna ställde upp som vanstånd, planerna och ambitionerna
ligt när det gällde städdagarna, lite
försvann på vägen.
förre på Östra än Västra. Detta är en
otroligt viktig insats eftersom det spa- Vi hade förhoppningar om att kunna
rar mycket tid för banpersonalen som lösa problemet genom Västras Hotell
och Restaurang AB:s hjälp men de
kan utnyttjas till annat. Jag spelade
tackade nej på grund av bland annat
själv på en ostädad bana i börja av
bristande personalresurser. Tyvärr är
april och det är alltid tråkigt att bedet nog bara att konstatera att det är
höva flytta nerfallna grenar mm på
otroligt svårt att driva en fulländad
fairways ( när man väl ligger där)
golfkrog på Östra med den serviceÅrsmötet den 31 mars utvecklade sig
nivå som medlemmar och gäster krätill sist väl med god styrning av Halver. Med den servicenivån som nu
lands Golfförbunds ordförande, Stefvarit har medlemmar och gäster i
an Ågren. Owe Candow, Rolf Steen
många fall tvingats ta med egen skaffoch Maria Salling avgick ur styrelsen
ning. Vi tar nu över restaurangen i
och avtackades. Till nya styrelseledaegen regi genom ett driftavtal. Vi anmöter valdes Lars Sörqvist, tidigare
ställer egen personal och ska även
suppleant och Cecilia Lagerström och
engagera frivilliga krafter. Min försom nya suppleanter Richard Jande
hoppning är att vi kan återgå till en

tillfredsställande servicenivå och att
”murkaffet” minskar i omfattning. I
mångt och mycket hänger servicenivån på oss själva. Mer besökare i restaurangen –bättre service, det gäller
både på Östra och Västra.
Vi kan dock inte klaga på servicenivån hos de medlemmar hjälper till att
reparera bana , bygga och måla, Kent,
Herbert och Anders med manskap.
Medlemmarna är er ett stort tack
skyldiga. Ni gör en ovärderlig insats.
Vi har också andra som gör stora insatser, ideella ledare, tävlingsledare,
golfvärdar med flera, ingen nämnd
och ingen glömd som ska ha ett stort
tack.
Nu ser vi fram mot en lika strålande
sommar, glöm inte anmäla er till Varbergsveckan och övriga tävlingar.
Med önskan om en riktigt trevlig golfsommar
Rolf Isaksson

SENIORITORNA HAR VARIT IGÅNG SEDAN MITTEN AV APRIL
SENIORITORNAS SÄSONGSSTART
DEN 10 APRIL 2014 VAR EFTERLÄNGTAD. DRYGT 60 DAMER 60+
HADE SAMLATS I VÅRSOLEN PÅ
ÖSTRA BANAN FÖR ATT SPELA
NIO HÅL SCRAMBLE OCH DÄREFTER ÄTA EN GEMENSAM LUNCH
OCH FÅ INFORMATION OM SÄSONGENS TÄVLINGSPROGRAM.
TROTS ATT DET SÅ TIDIGT PÅ SÄSONGEN VAR BANAN I MYCKET
BRA SKICK.

nonstart med efterföljande gemensam lunch på Östra banan. Alltid
mycket uppskattat. Vi har i genomsnitt varit spelande 30 damer.

till en gemensam tävling med efterföljande lunch på Östra banan.
Den 2 oktober är det säsongsavslutning med årsmöte på Östra banan.
Då blir det prisutdelning och trevliga
överraskningar.

Den 28 maj bjöd herrar Veteraner in
till mixed fyrboll/bästboll på Östra
banan. En mycket välbesökt och trevVi välkomnar fler damer60+ att vara
lig dag.
med i vår gemenskap.
Under juli månadhar vi tävlingsuppehåll. Den 31 juli startar vi igen på
Västra banan med kanonstart och
Senioritakommittéen
gemensam lunch efteråt. Sedan rullar
tävlingar på varje torsdag.

Varje torsdag därefter har vi spelat
våra tävlingar i olika former, slaggolf,
flaggtävling, fyrboll/bästboll osv.
Den 11 september planeras en bussVarannan vecka har vi spelat på
resa till hemlig ort.
Östra, varannan Västra banan. En
Den 25 september kommer Seniorigång i månaden har vi haft katorna att bjuda in herrar Veteraner
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RAPPORT FRÅN JUNIORERNA
2014 STARTADE TIDIGT I ÅR, REDAN I MARS SÅ VAR Med stor glädje och inspiration har våra juniorer visat att
Golf är kul att spela, ibland går det sämre ibland så är det
VI IGÅNG MED UTOMHUSTRÄNINGEN.
toppen, precis så som det skall vara.
VI HAR 9 TÄVLING OCH TRÄNINGSGRUPPER IGÅNG
Konceptet med att dela upp tränarverksamheten mellan
PÅ OLIKA NIVÅER.
P O Dahlman och Janne Carlsson har visat sig vara ett
mycket bra initiativ som gett verksamheten en stor dynaPå Påsklovet hade vi en kick off genom ett träningsläger i
mik och mångfald.
Landskrona. Vi var 28 glada och förväntansfulla spelare
Även i år så har vi en spelarbuss som våra juniorer anoch ledare som gav oss iväg till Skåne.
vänder till tävlingar och läger.
Soligt men hårda vindar gav en bra start på säsongen.
Vi tackar sponsorerna som gjort detta möjligt. Likt förra
Nytt grepp för i år är att vi blandat olika åldrar, tjejer och
året så har den även i år blivit mycket populär bland
killar med mycket lyckat resultat.
andra spelar grupper i klubben.
Våra Kickoffer som vi i år hade förlagt till Västras klubbI skrivande stund så är Scandia lägret i full gång med ett
hus område blev en framgång med många nya juniorer
30 tal pojkar och flickor, full fart från tidiga morgonen till
och deras föräldrar.
sena kvällen. Janne lär ut swingen, spel på banan, skoskav, lek och grill på kvällen. Tur med vädret, soligt måttGolfkul vår yngsta plattform för golfspel.
liga vindar.
I år har vi ännu en gång fått de yngsta till oss med träning
Nä, nu får jag sluta skriva.
en gång i veckan, nytt är att vi har träningen uppe vid
Nu skall vi ut och ge järnet, igen…
Västras klubbhusområde vilket gett en mycket bra respons hos de lite äldre medlemmarna.
Soliga Golfhälsningar
Tävlingssäsongen är i skrivande stund avverkad till en
Hans-Inge
tredjedel med lyckat resultat.
Nämnas kan sägas att vi nått flera framgångar så som
Lynn Carlssons 6:e plats på Nordea Tour, när den spelades på St:Ibb. Även vår Sofia gjorde en hedervärd insatts
som kommer att inspirera våra kommande spelare på
Touren.
På de lite mindre Tourerna har det också gått bra.
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INFORMATION FRÅN STYRELSEN
GOLFÅRET 2014 HAR BÖRJAT RIKTIGT BRA. DET
KÄNNS SOM INTRESSET FÖR GOLF ÖKAT MARKANT.
TOTALT I SVERIGE HAR ANTALET BOKADE RONDER
ÖKAT MED 33 % PER SISTE MAJ. DET SYNS ÄVEN PÅ
ANTALET BESÖKARE PÅ VÅRA BANOR. UNDER
MARS TILL MAJ ÖKADE ANTALET GREENFEEGÄSTER MED DRYGT 550 ST VARAV CA 350 VAR A+. DET
EKONOMISKA UTFALLET AV DETTA VISAR SIG
DOCK INTE FÖRRÄN TILL HÖSTEN.
Ett sätt att ytterligare öka greenfeespelandet är att medlemmar bjuder in gäster. Gäst till fulltidsmedlem betalar
bara 290 kr vilket gäller hela året.

verteras till spelrätter senast under december 2014. Detta
kommer dock enbart att omfatta värdebevis som omsätts
till nya spelrätter. Försäljning av spelrätter kommer inte
att berättiga till rabatt.
Liksom förra året kommer ändring av medlemskategori
för 2015 att tillåtas fram till 15 november 2014. Efter 15
november går det inte att nedgradera sin medlemskategori, bara uppgradera. Trots att det lämnades mycket
information om detta under 2013 inkom ett flertal förfrågningar under vintern och våren 2014. Således är 15
november ett mycket viktigt datum om man vill ändra
kategori.

När det gäller samarbetspartners är det fortfarande trögt
på marknaden. Visserligen har intäkterna ökat något
men vi är i fortsatt behov av nya partners. Eftersom våra
Vi har ett resultat som överstiger föregående år men även
samarbetspartners gynnar oss så måste vi medlemmar
budget vilket är mycket positivt. Vi kommer dock att få
även försöka gynna dessa..
en del oförutsedda merkostnader framöver, bl.a. kostnaEn betydande del av intäkterna från våra samarbetspartder för ökat brandskydd på Östra.
ners utgörs av företagsgolf och vi har hittills under året
Som tidigare informerats om beslutade styrelsen att beökat den aktiviteten. Vi har fått ett antal nya företagstävgära in offerter på en s k masterplan, både för Östra och
lingar, bl.a. SEB, Audi Cup och Martin Servera. I syfte att
Västra.
ytterligare öka intresset för företagsgolf anordnades förra
Arrendena på Västra löper ut under 2015 och vissa arren- året ” Årets Företagsgolfmästare”. Kostnaden för denna
dekontrakt är uppsagda för omförhandling. Då vi inte är tävling, som enbart riktar sig till de som anordnat förehelt överens med en markägare har ärendet hänskjutits
tagsgolf under året är 2 000 kr och går ograverat till pritill arrendenämnden. Deras utlåtande kan inte förväntas ser. Varbergs Golfklubb står för speltid och mat. Tävlingförrän framåt hösten.
en avgörs i slutet av september. Nuvarande innehavare av
Utöver de planerade investeringarna i år har även beslu- pokalen är PwC som vann förra året.
Även antalet tävlingar och antalet tävlingsdeltagare har
ökat vilket är ett gott tecken.

tats köpa två nya golfbilar som vi blivit erbjudna till ett
mycket attraktivt pris. Dessa behövs då antalet förfrågningar på hyra av bilar ökar hela tiden.

Styrelsen vill därmed tillönska samtliga medlemmar, personal, samarbetspartners och gäster en trevlig golfsommar.

Inflödet av nya medlemmar har fortsatt men i betydligt
Styrelsen
lägre takt än tidigt i våras. Fortfarande finns det många
Varbergs Golfklubb
outnyttjade värdebevis kvar hos medlemmarna och dessa
blir värdelösa efter 2014. För att fortsatt underlätta försäljningen av värdebevisen beslutade styrelsen på senaste
mötet att den rabatt som lämnades i våras på spelavgiften
även skall gälla vi överlåtelse av värdebevis och som kon-

LYNN CARLSSON
I princip halva året har gått och proffslivet har börjat ganska likt efter förväntningarna.
Jag älskar mitt jobb och brinner för det
jag får göra dagligen- träna och spela
golf. Jag är väldigt tacksam för all stöttning och hjälp jag får från bl.a. familj,
sponsorer och medlemmar.

Nu blickar jag framåt och ser fram
emot kommande tävlingar under resten
av säsongen, närmst väntar Universitets-VM i Schweiz.
Ha en fortsatt härlig golfsommar :)
Lynn Carlsson
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VETERANERNA KÖR PÅ….
LIKSOM TIDIGARE ÅR SÅ SPELAR VETERANERNA
INTE BARA GOLF UTAN ÄR OCKSÅ STYRELSENS OCH
KANSLIETS "STORA ARBETSRESERV".

MÅNDAGEN EFTER MIDSOMMAR AVGJORDES
DET TRADITIONELLA MATCHSPELET MOT
BORÅS.

Det som märks mest är väl insatserna på fairways på våra
båda banor. En gång i månaden reparerar vi uppslagsmärken. Vi skulle gärna se en förbättring från de spelandes sida att laga mer. En annan insats är åtagandet att
vara golfvärdar under högsäsong. Ett sätt att välkomna
greenfeespelare och även att få till ett bra flyt i spelet.
När det gäller vår egen tävlingsverksamhet är den något
större i år än tidigare. Få är de gånger vi varit under 80
deltagare på onsdagsgolfen. Matchspelstävlingen är igång
och de första två omgångarna är nu färdigspelade. En del
förändringar när det gäller anmälningstider till tävlingar
och publicering av startlistor likaså. Det som nu gäller är
att Du skall anmäla Dig senast måndag kl. 23.59 för deltagande kommande onsdag. Startlista skall finnas tillgänglig på webben från kl. 12 på tisdagen.
Vi har infört en C-klass i år vid tävlingar på Östra banan.
Klassen är öppen för alla veteraner och tävlingarna spelas
över 9 hål. Se mer på vår hemsida.
Vårsäsongen avslutas på Västra banan den 1 juli som är
en tisdag.
Onsdagsgolfen drar igång den 6 augusti efter sommaruppehållet. "GRÖNA KAVAJEN" spelas den 19 aug på vår
Västra bana. OBS speldagen är en tisdag. Gemensam
lunch, startavgift 50 kr inkl. lunch. Spelform är som tidigare Slagtävling.
28 augusti genomför vi ett utbyte med Björnhult.
Säsongen avslutas den 22 okt med en "skojtävling" åtföljd
av "planeringsmöte för 2015" samt prisutdelning och
"årets överraskning".
Fortsatt trevlig sommar

Varberg vann med 9-7
Vi tackar spelare och tävlingsledning för ett mycket
bra genomförande.
På bilden syns en av vinnarna , Gert Olofsson flankerad av Boråsspelarna L-G Fråhn och Raymond Ring
Returmatch kommer att gå i Borås under hösten och
uttagningstävling sker på en veterangolf i augusti.

Lars Henrell

KLUBBEN´S FRISKISGOLFARE I FULL TRÄNING
MÅNDAGKVÄLL TROTS VM I FOTBOLL PÅ TV´N!
Just denna kväll är temat "Scrambling" där vi lär oss att
med så få slag som möjligt ta oss i hål runt om greenen.
Vi Friskisgolfare tränar från längsta Drive till kortaste

Putt från mitten av april till mitten på september.
Ett härligt och lärorikt sätt att lära sig mer om sin golf
och att träffa andra medlemmar.
Med vänlig hälsning, Frank o Janne!
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