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Verksamhetsberättelse 2015
Styrelse
Den 16 mars 2015 valdes följande styrelse; Jan B Andersson ordförande, Johan Devinger vice ordförande, Björn
Johannesson skattmästare, Maria Zäll Alshammar sekreterare, Aila Lahtinen, Eja Linnéll och Kjell Grönquist,
samtliga ordinarie ledamöter. Klubbchef Fredrik Lennmalm har varit adjungerad och deltagit på samtliga
styrelsemöten.
Under året har 10 styrelsemöten hållits. Dessutom har en konferens och en arbetsdag ägt rum då
verksamheten planerats ingående och i detalj. Styrelsen har mellan möten berett ärenden via möten i mindre
grupper eller via mail. Styrelsens ordförande har i samarbete med klubbchefen berett ärenden som diskuterats
under de möten som hållits under året.
Vid Stockholms Golfförbunds (SGDF) sammankomster har ordförande varit närvarande. Dessutom var
ordförande en av dem som representerade SGDF vid Sveriges Golfförbunds (SGF) årsmöte.

Revisorer
Revisor har under året varit Magnus Ekmark-Tjärnberg och revisor suppleant Ylva Ekmark-Tjärnberg.

Valnämnd
Ordförande har under året varit Taki Callias med Niclas Jacobsson och Ann-Christine Rylin som ledamöter. Vid
ett extra insatt årsmöte den 8 oktober ersattes Niclas Jacobsson av Ove Lexhed som fyllnadsval.

Årsmötet den 16 mars 2015
Hölls på Quality Hotell Winn, Haninge. Mötesordförande var Stefan Bengtsson och 61 medlemmar deltog i
mötet. Årsmötet tackade av avgående ordförande Per-Åke Olsson samt avgående ledamöterna Lars-Eric Beijer,
Bo Hessedahl och Roger Hartonen för förtjänstfullt och gott arbete för klubben. Som sig bör genomfördes även
prisutdelning för att hedra klubbmästarna inom respektive klass.

Extra årsmöte den 8 oktober 2015
Hölls på HaningeStrand Golfklubbs klubbhus. Till mötesordförande valdes Anders Hammarstrand och 16
medlemmar deltog i mötet. Det extra årsmötet beslutade att dela upp klubbens årsmöte i ett höst- respektive
vårmöte. Det extra årsmötet valde Ove Lexhed som ersättare till avgående Niklas Jacobsson i valberedningen.

Årsmöte ’höststämma’ den 16 november 2015
Hölls på Quality Hotell Winn, Haninge. Till mötesordförande valdes Anders Hammarström och 47 medlemmar
deltog i mötet. Årsmötet tackade av avgående styrelseledamöterna Kjell Grönquist, Aila Lahtinen och Johan
Devinger för deras goda arbete i styrelsen. Kjell Grönquist tilldelades klubbens förtjänstmärke nr. 29 för sitt
mångåriga arbete och fina insatser i HaningeStrand Golfklubb. Till ny styrelse valdes Jan B Andersson
ordförande (omval för 1 år), Anders Hammarström vice ordförande (nyval för 2 år), Kjell Eriksson ledamot
(nyval för 2 år), Eja Linnéll ledamot (omval 2 år), Lotta Hansell (Fyllnadsval 1 år), Maria Zäll Alshammar
sekreterare samt Björn Johannesson är valda t.o.m. 2016.

Årets klubbmästare
Damer – Rosemarie Söderlund. Herrar – Fredrik Lennmalm. Flickor – Johanna Hammargren och Pojkar –
Jonathan Larsson.

Huvudsponsor, bansponsorer och företagssponsorer.
Under säsongen 2015 var CRAMO klubbens huvudsponsor. Hålsponsorerna har varit 14 stycken, bansponsorerna har varit 3 stycken och 8 stycken företag har varit golfbilssponsorer. Sponsorintäkterna uppgick
2015 till 803 tkr mot 2014 års 850 tkr. Antalet företagssponsorer har varit 10 stycken 2015. Företagsgolf har
genomförts under säsongen på företrädesvis tisdagar och torsdagar. Totalt inbringade detta ca 200 tkr till
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klubben.

Medlemsinformation
Klubbens hemsida www.haningestrand.se samt nyhetsbrev via e-post är klubbens huvudorgan för
medlemsinformation. Under året har fortlöpande information om klubbens verksamhet skickats ut via e-post
till alla de som har uppdaterat GIT med till sin korrekta mailadress. Utskicken har även publicerats på klubbens
hemsida. En hel del selektiva utskick har också gjorts till kommittéer och på våren gjordes ett utskick till alla nya
medlemmar.

Instruktörer
Klubbens instruktörer under ledning av Headpro Rikard Näslund bidrog till att öka antalet medlemmar i
klubben via "Prova-på kurser". För endast 100:- fick intresserade komma och få fyra timmar lärarledd träning. I
steg två erbjöds en fortsättningskurs som inkluderade ett greenfeemedlemskap i klubben.
År 2015 infördes träningskortet där alla som köpt ett kort hade möjlighet att delta på sammanlagt 90 olika
träningstillfällen i grupp. Rikard genomförde två tävlingar under året, Hjärnslaget i maj då överskottet från
Alzheimer fonden och Pro’s Prize i september.

Administration och kansli
Klubbens löpande administration har skötts av kansliet. Fredrik Lennmalm var anställd som klubbchef/VD.
Under 2015 har bokföring och fakturahantering köpts in per timme av konsulten Kajsa Hartonen. Claes
Bergerbrant har varit anställd som kanslist och receptionist på 80 %. Under högsäsong har receptionen även
bemannats av Claes Bergerbrant, Nathalie Lörke, Sandra Huldt och Rolf Eriksson med framförallt tidsbokning.
Reception och shop har haft öppet vardagar mellan 07:45-18:00 (fredagar 07:45 – 17:00) och helger mellan
07:45-16:00. Under högsäsong öppnade reception och shop kl. 07:00, vilket varit uppskattat. Under 2015 har
Ove och Berit Lexhed ansvarat för klubbens banvärdar.
Antalet greenfeegäster har under säsongen uppgått till 5 883 spelare (exkl. företagstävlingsronder), vilket är en
minskning jämfört med 2014 års 6 433 gästronder (exkl. tävlingsronder). Antalet medlemsronder uppgick till 14
993 ronder (exkl. tävling) jämfört med13 973 medlemsronder 2013. En kall vår och en regnig julimånad innebar
mindre spel än tidigare år detta kompenserades nästa helt med en fin sensommar och höst då det spelades
mycket golf på HaningeStrands fina bana.

Medlemmar
Omsättning och kategoribyten har under säsongen varit stor. Under 2015 hade klubben som mest 1360
medlemmar jämfört med 2014 då högsta noteringen var 1 343 stycken. En ökning med 7 st fullvärdiga
medlemmar innebar ett trendbrott gentemot de senaste årens utveckling.

Banan
Banan öppnade för säsongen 2015 den 19 april. Daniel Johansson var Course manager och har under året lett
arbetet på banan med Magnus Lundell samt inhyrd banpersonal till sin hjälp. Bankvaliteten var under året
mycket bra och uppskattad av såväl medlemmar, sponsorer som besökande gäster. Daniel med banpersonal
har gjort ett mycket bra jobb 2015.

Restaurang
Säsongen 2015 drev klubben för första året restaurang- och kioskverksamheten i egen regi.

Greenfeespel
Greenfeeintäkten för 2015 uppgick till 1 101 tkr mot budgeterade 1 400 tkr. Den minskade greenfeeintäkten
2015 har ett stort samband med det utökade greenfeeutbytet med Haninge GK och Husby GC Österhaninge där
fritt spel under alla dagar ingick.
Greenfeeavgifterna var 400 kr på vardagar samt 500 kr på helger för seniorer och 150 kr alla dagar för juniorer.
Gäst till medlem har erhållit gästrabatt på 100 kr. Skymningsgreenfee infördes i slutet av säsongen.

Utbytesklubbar
Södertörnsgruppen har under året genomfört ett möte med klubbchefer närvarande från Haninge GK,
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HaningeStrand GK, Botkyrka GK, Nynäshamns GK, Salems GK, Ågesta GK och Österhaninge GK. Gruppen har
haft greenfeeutbyte måndag-fredag med en greenfee på 300 kr för seniorer samt fritt spel för juniorerna.
Nytt 2015 var ett utbyte med Haninge Golfklubb och Husby GC Österhaninge där fullvärdiga medlemmar erhöll
fem fria ronder under alla dagar på Haninge Golfklubb och tre stycken ronder för fullvärdiga och för
vardagsmedlemmar med Husby GC Österhaninge.
Utöver Södertörnsutbytet har HaningeStrand GK haft avtal om reducerad greenfee måndag-fredag på Arninge
GK, Eskilstuna GK, Finspångs GK, Fors GK, Mälarö GK, Nacka GK, Norrköpings GK, Saltsjöbadens GK, Smådalarö
Golf, Viksberg GK, Viksjö GK och Åkersberga GK. Detta utbyte har även under 2015 varit mycket uppskattat.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret framgår av årsredovisningen. Avgifterna under året 2015 var:
Seniorer
5 895:Vardagsmedlem
4 495:Senior 22 – 26 år
3 295:Juniorer 16-21 år
2 295:Juniorer -15 år
1 395:Passiv
600:Non-resident
2 600:-

Juniorkommittén
Juniorkommittén (JK) har under året bestått av Stefan Jonsson, Peter Jonsson, Peter Oredsson och med våra
tränare Rikard Näslund, Rosie Söderlund och Fredrik Wallentin. Fredrik Lennmalm och Marcus Jonsson har
även hjälp till när det har behövts som har varit mycket uppskattat.
Kommittén har haft ett informationstillfälle för föräldrar. I övrigt sker den mesta kommunikationen via
Facebook. Det finns tre grupper beroende vilken grupp man tillhör respektive vill ha information från. (Knatte
Gruppen, Bredd Gruppen och Utveckling/Tävlingsgruppen) dessutom finns HaningeStrands egna junior sida där
bilder och vad juniorerna gör läggs upp löpande under året (78 följare). Träningen inleddes inomhus i början av
januari under ledning av Rikard Näslund tillsammans med ledare/föräldrar för att sedan gå vidare med
uteträning från och med april. Större delen av året har träning skett vid två tillfällen/ vecka med totalt 45 st
tränande juniorer under säsongen.
I mitten av april genomfördes träningslägret på Finspång GK. (Bilder finns på hemsidan). Mycket lyckat läger
där vi får ihop en bra lagsammanhållning som bara växte under året.
I år hade vi igen ett hemmaläger där vi slog upp ett militärtält mellan hål 18 och 1:an bakom vattnet. Detta var
ett mycket lyckat läger som avslutas med Klubbtävling Scandic gruppkval.
Under året har vi haft ca 20 stycken tävlade inom golfens olika seriesystem. Vi har även genomfört ett antal
juniortävlingar inom klubben vilket har gett ett ökat intresse, speciellt på de yngre och därför har vi lite större
förväntningar nästa år. Att våra juniorer har roligt tillsammans märktes under Göteborgs Cup, då vi lyckades
skrapa ihop 2 stycken lag med 7 spelare i varje lag där det var blandade ålder från 10-21 år. Bästa framgången
hittills där vi kom hem med en stor buckla. Vi slutade 4: a resp. 12:a av alla 28 lag.
I Lilla Stockholmsligan lyckades vi även bra och gick till slutspel.
Några andra positiva resultat var att individuellt lyckades Niklas Oredsson börja säsongen att vinna första
Rookie tour tävlingen som gav inspiration för alla våra juniorer. Där Tobias gick 2 under första 18 och slutade
5:a totalt i regionaltävlingen. Tävlingen efter ville inte storebror Marcus Jonsson vara sämre och slutade 3:a på
regionaltävlingen som HaningeStrand var värd för. KM gick också bra för juniorerna där vi hade 3st topp tio
(Marcus, Tobias och Joakim). Joakim Larsson höll i formen och vann KM Pojkar och Johanna Hammargren KM
Flickor som var första gången på länge där HaningeStrand hade ett Junior KM. Rasmus Jonsson kom 2:a i sista
distriktstävlingen och fick ett wildcard till nästa Regionaltävling. Vi hade också record deltagare i Minitouren
där alla som deltog fick priser och om man deltog mer en 2 tävlingar fick dessutom Minitourens peke tröja. Vi
får inte glömma att Tobias Jonsson och Johanna Hammargren tävlade för Sverige mot en landskamp mot
Finland.

Tävlingskommittén
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Tävlingskommittén 2015 bestod av Michael Forslund, Maria Zäll-Alshammar, Rolf Eriksson, Kjell Grönqvist och
Claes Bergebrant
Under året har 10 st tävlingar arrangerats för klubbens medlemmar samt några varit för spelare från andra
klubbar. Intresset för att tävla är fortfarande stort i klubben och prisborden har varit generösa
KM damer vanns av Rosie Söderlund med Åsa Hansell tätt bakom. På herrsidan segrade Fredrik Lennmalm åter
igen med Björn Johannesson som god tvåa
KM för veteraner vanns på damsidan av Kerstin Eriksson och på gentlemannasidan Hilding Segerfjord
Tävlingskommittén har under året haft god och behövlig hjälp av Robert Bengtsson och Peter Nyqvist
Juniorkommittén har hjälpt till med den Skandia Tour tävling som spelades på vår klubb

Damkommittén
Som vanligt inledde vi säsongen med ett VÅRMÖTE i april månad då vi träffades på klubben, intog en lättare
middag och fick information om tävlingar, golfkurser och om vad som skulle hända under säsongen. Även i år
fick vi glädjas åt nykomna medlemmar som kom på träffen.
Årets DAMRESA 2015 gick till Åda GCC. Vi var 28 st damer som med glatt humör spelade i ösregn första dagen
och med hjälp av bastu och torktumlare lyckades få kläder samt utrustning torrt till kommande dags spel.
Vädret till trots hade vi två trevliga dagar med golfspel, förtäring och många glada skratt.
MÅNDAGSGOLFEN genomfördes med ett stort antal väl kämpande damer. Kul att även här se många nya
ansikten.
HANINGETRIANGELN deltog vi i med full styrka men vinsten gick i år till Husby GK.
En fullbokad NATIONELL DAMDAG genomfördes i slutet av juli månad och besöktes av många uppskattande
damer från vår och andra golfklubbar. Som vanligt fick vi hjälp av engagerade funktionärer i klubben.
MATCHSPELET, den spännande tävlingen som gav oss möjlighet att lära känna fler damer på klubben, var som
vanligt en trevlig uppskattad tävling över hela säsongen som avslutades med en ytterligaretävling på hösten för
alla som deltagit. Då hade vi även prisutdelning för vinnarna i A och B-matchen.
SERIESPEL genomfördes av tre lag med goda resultat - D22 div 2, D50 div 3 samt D60 div 3.

Veterankommittén
Onsdagsgolfen 2015 startade med en uppvärmningsrond den 20 april och avslutades traditionellt med
tävlingen 4 klubbor och gemensam lunch med prisutdelning den 7 oktober. Säsongen har inneburit 17
individuella tävlingar och 7 ej hcp-grundande lagtävlingar/liknande. 29 damer och 50 herrar har deltagit, totalt
ca 800 spelomgångar (2014 var siffran 880). Antalet deltagare har varit lägre än under 2014, men vi hade ju
inte vädergudarna på vår sida under första halvan av säsongen. Sten Hemming har ansvarat för onsdagarna
med hjälp av Eva Balmér, Villy Carsten, Bengt Lindemalm, Sven-Ingmar Lindström, Lasse Olsson, Åke och
Birgitta Samuelsson. Birgitta Samuelsson har även i år skött statistik och uppdateringar av Veterantouren som
fortlöpande funnits tillgänglig på vår hemsida. De mer ”sociala” lagtävlingarna, som har genomförts den sista
onsdagen varje månad, har även i år varit populära med många deltagare.
Veterantourens vinnare Damer Kerstin Eriksson och Herrar Rudolf Ljungdahl. KM spelades 16-17 september.
Klubbmästare bland veteranerna blev Kerstin Eriksson och Hilding Segerfjord. Matchspelet 2015 hade 21
deltagare och vanns av Rudolf Ljungdahl. Vi hoppas på fler deltagare nästa säsong.
Veteranernas vårresa genomfördes 14-16 april och 23 tappra ställde kosan till ett kallt, blåsigt och regnigt
Omberg. Höstresan 17-31 oktober gick till Cypern med 17 resenärer.
HSGK har under året deltagit med fyra herrlag i Stockholmsserien i åldersklasserna för våra Veteraner. Fyrslaget
är en lagtävling som spelas mellan de fyra klubbarna Haninge GK, Nynäshamns GK, Husby GK och
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HaningeStrand GK med en tävling på varje klubbs hemmabana. Efter att Haninge GK fått låna pokalen 2014
återtog vi den 2015.
Tävlingen mot Botkyrka GK spelades nu för tredje året och har Ryder Cup som förebild. Lagen består av 4
damer och 8 herrar. HSGK försvarade sin seger från förra året. Utbytet med Husby GK genomfördes 29-30 juli.

Banutvecklingsgruppen (BUG)
Banutvecklingsgruppen, består av fem ledamöter samt klubbchef. Till sitt stöd har gruppen hjälp av klubbens
banchef och pro. Under året har gruppen haft åtta sammanträden.
BUGs uppgift är att vara rådgivande till Klubbchef, Course Manager och styrelse i frågor som rör bana,
övningsområden och banans närområden. BUG arbetar utifrån klubbens uppsatta mål och visioner genom
förslag från medlemmar, medlemsundersökningar och direktiv från styrelse och klubbledning. Genom
banvandringar och det egna spelet arbetar gruppen också fram egna förslag för att hela tiden förbättra
spelupplevelsen och det allmänna intrycket för klubbens medlemmar och gäster.
Gruppen har haft tre fokusområden – Banutvecklingsplan, plan för banförbättringar samt årets städdagar.
Banutvecklingsplanen utgår från vad som speltekniskt och kvalitetsmässigt kan förbättras på bana och
övningsområden, främst avseende spelytor, inom den av styrelsen givna budgetramen. Under året har fokus
legat på det fortsatta arbetet med att förbättra utslagsplatser och greenbunkrar. Planen för förbättringar har
rört mer övriga åtgärder, stora som små, ofta av estetisk karaktär, och kan gälla såväl spelytor,
klubbhusområde samt kringområden. Dessa åtgärder försöker vi beta av på städdagar samt att Banchefen har
planen som underlag vad som kan förbättras när banpersonalen får tid över.
BUG har som underlag för viktiga förbättringsåtgärder genomfört banvandring. Under året kan följande
förändringar och förbättringar särskilt noteras: Vi har fått nya utslagsplatser på hål 2 (Tee I), Hål 3 (Tee I och II),
Hål 6 (samtliga Tee), hål 9 (Tee I och II), Hål 11 (Tee V), Hål 12 (Tee I och II) samt hål 14 (samtliga Tee).
Fortsatt arbete har skett med att successivt bygga om våra greenbunkrar och några greenområden. Under året
har 12 bunkrar renoverats eller tillkommit. Detta har skett på hålen 6, 12, 13, 14, och 18. Dessutom har
fairwaybunkrarna på hål 9 renoverats. På några hål har gamla bunkrar lagts igen. I samtliga fall har
renoveringen skett genom torvning av konstgräs.
Årets städdagar skedde den 11 och 12 april. Över 200 deltagare, nytt rekord igen, röjde, krattade och utförde
ett fantastiskt arbete. Tack alla deltagare samt ett stort tack till en bra planering av Taki Callias, Lotta Hansell
och klubbens Banchef, Daniel Johansson.
En frivilliggrupp inom veteranerna, ledd av Willy Carsten, har under året hållit i frivilligarbetet och bl.a. sett till
att det är snyggt i planteringarna runt klubbhuset.
Under hösten togs beslut att pausa Banutvecklingsgruppen. De planer som tagits fram kan fortsätta att
bearbetas av Banchefen i den takt som vår ekonomi tillåter. Några nya planer är i dagsläget inte aktuella då
investeringsutrymmet är begränsat.

Fastighetskommittén (FK)
Fastighetskommittén består av Stefan Gaterud (ordförande), Claes Bergerbrant, Anders Rylin och Arne Veski.
FK har under året haft 5 möten och ansvarat för underhåll av klubbens fastigheter i enlighet med upprättad
underhållsplan. Bland annat kan nämnas att köksfläkten har renoverats, staketet runt verkstaden har justerats
samt att damernas omklädningsrum har renoverats under hösten.
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Information inför säsongen 2016
Styrelse och ledning
Möten
Förutom vår-och höststämma där medlemmar aktivt deltar så planerar styrelsen att mötas under sju ordinarie
styrelsemöten. Vid behov kommer dessa starta som ett ledningsmöte med den operativa ledningen. Jan B
Andersson är sammankallande. Vid behov kallas styrelsen till extra styrelsemöte.
Förutom styrelsemöten planeras också tre arbetsdagar, där ett redan är avklarat.
Ledningen möts varje vecka för att planera nästa veckas aktiviteter. Anders Hammarström är sammankallande.
Rollfördelning inom styrelse och ledning
 Anders Hammarström – vice ordförande i styrelsen samt ansvarig chef för administration och planering
(deltid en dag per vecka)
 Björn Johannesson – styrelseledamot och klubbskattmästare
 Claes Bergerbrant – dagligt ansvarig för operativt arbete på klubben, chef för kansli (medlemsfrågor etc)
och reception (tidbokningar etc)
 Daniel Johansson – banchef (course manager) med ansvar för underhåll och kvalitet på bana samt
träningsytor
 Eja Linnéll – styrelseledamot samt ansvarig för arbetsmiljö
 Håkan Larsson – chef för restaurang, sponsorkontakter och event
 Kajsa Hartonen – sköter bokföring, förbereder bokslut och rapporter till styrelsen, inbetalning av skatter
etc, kontakt med revisorer, löneadministration etc
 Kjell Eriksson – styrelseledamot samt rådgivande juridisk expertis
 Lotta Hansell – styrelseledamot samt ordförande mediagruppen
 Jan B Andersson – ordförande samt personalansvarig för ledningen
 Maria Zäll Alshammar – styrelseledamot samt styrelsens sekreterare
 Rikard Näslund – Head Pro med ansvarig för klubbens träningsverksamhet med tränare Rosie Söderlund
och Fredrik Wallentin, ansvarig för shop, samt stöd till tävlingsevent med sponsorer.
Delegationsordning har upprättats så att ansvar ligger hos den person som utför arbetet.
Vi arbetar alltså under 2016 utan en traditionell klubbchef och i höst kommer vi utvärdera hur arbetet har
förlöpt under säsongen för att ta ställning för hur ledningen skall skötas inför 2017.
Vid stämman i höstas fastställdes verksamhetsplan för 2016. I kort drag säger den

Välkommen till en ny säsong på HaningeStrand /Styrelsen

Juniorkommittén (JK)
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Träningen inleddes inomhus i början av januari i år igen. Det ser bra ut! I stort sätt samma gäng som förra året
som tränar men med några nya. Träningen utomhus börjar söndagen 24 april, med uppehåll under juli månad
och avslutas månadsskiftet september/oktober beroende på väder. Vi planerar att ha samma upplägg som
förra året med träningar två dagar i veckan då vi tycker det fungerat väl. Vi kommer även skapa en tävlingsgrupp med extra fokus för de som tävlar vilket innebär en extra träning per vecka för dem.
Även i år åker vi på träningsläger, men inget bokat förutom att det blir 30 april-2 maj. Vår plan är att killarna
och tjejerna som tävlar ska få sig en riktig genomkörare innan första tävlingshelgen och regionaltävlingen som
går på HaningeStrand 14 maj och samtidigt bjuda in nya som är sugna på att börja tävla får givetvis också följa
med. Målet är att få med 12-16 juniorer.
Vi har inte spikat datum sommarläger ännu men 12-15 juni lutar det åt, veckan innan midsommar som åren
innan med militärtält på HaningeStrand. Sedan planerar vi för ett eller två uppsamlingstillfällen för att samla
ihop juniorerna i början av augusti för förberedelser till höstens tävlingar och Göteborgs Golf Cup och förhoppningsvis slutspelet i år igen Lilla Stockholmsligan.
Vår förhoppning är att vi fortsätter öka antalet tävlande juniorer i år. Det känns bra då juniorernas egna målsättningar är högt satta, så är inställningen är det inget fel på. Tävlingar som arrangeras av förbundet som
Skandia, Minitour, Rookie, Distrikt och Regional hoppas vi på att flera deltagare i år, även om förra året var
mycket bra. Nu har vi fått igång många nya unga som kan ta mer ansvar i år och vi tror att detta gör att fler
unga tar steget upp i år och provar på Minitouren och kanske Rookie tour. Vi har fått igång en riktigt bra
laganda i klubben och detta tror vi smittar av sig på våra yngsta deltagare som vill prova på tävlingar och fler
som tränar. Lagtröjorna har gjort susen och ny lagtröja kommer tas fram även i år !
Lilla Stockholmsligan är ett självklart mål och nå slutspel igen är givetvis ett mål. Även i år anmäler vi inget lag
till Future League p.g.a. att det krockar med Göteborgs Cup. Det blir full satsning på Lilla Stockholmsligan och
Göteborgs Cup istället.
Det blev inget samarbete mellan klubbarna, HaningeStrand, Haninge, Ågesta, Nynäshamn och Botkyrka förra
året som vi tyckte var synd. Här är vi öppna och hoppas att det kommer förslag på samarbeten mellan andra
klubbar om olika upplägg för att öka träning, gemenskap och tävling.
Sedan är årets höjdpunkt Göteborgs Golf Cup 2016 ett måste och vi hoppas få ihop två lag även i år. Göteborgs
Cup är en fantastisk tävling/turnering 6 manna lag som spelar matchspel över 9 hål, två matcher om dagen och
Liseberg etc. precis som Gothia Cup och förra året kom vi hem med en jätte buckla med en fin fjärde plats som
vi hoppas ska slå.
Välkommen till årets juniorträning- och tävlingar /Juniorkommittén

Tävlingskommittén
I Tävlingskommittén för säsongen 2016 ingår följande personer; Rolf Eriksson (ordförande), Kjell Grönqvist,
Robert Bengtsson, Peter Nyqvist och Claes Bergerbrant.
Vi har försökt göra ett balanserat tävlingsprogram med singel, par och lagtävlingar. I år kommer till säsongstart
hela tävlingsprogrammet att finnas på klubbens hemsida. Så du som vill tävla och du som spelar sällskapsgolf
bättre kan planera ditt golfande. Nytt för i år är att ett antal tävlingar kommer ha eftermiddagsstart.
Några exempel på tävlingar under säsongen: Sunbirdie Classic i maj, Midsommartävlingen kommer tillbaka, en
36-håls hcp tävling i två klasser över 2 dagar (vardagar) i mitten av juli, Nationell damdag och KM som spelas
under 3 dagar fredag-söndag. Dessutom finns många av våra traditionella tävlingar naturligtvis kvar.
Det vore trevligt om fler medlemmar i klubben vill vara med och hjälpa till på våra tävlingar, som
scorekortsmottagare, starter, scoreinmatning etc. Känner du dig osäker, så kommer vi ordna utbildning. Du
som skulle tycka det vore trevligt/kul/intressant anmäl ditt intresse till Classe på kansliet.
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För att vi skall få en bra banan för både sällskaps- och tävlingsspel så är ditt arbete på klubbens städdagar av
stor betydelse.
En regelkväll kommer att anordnas den 30 mars kl. 19 i klubbhuset. En av landets främsta regeltolkare, Claes
Grönberg från Svenska Golfförbundet kommer då och lyfter våra regelkunskaper. Glöm inte att anmäla dig.
Välkommen till en spännande tävlingssäsong på HaningeStrand Golfklubb /Tävlingskommittén

Handicap-kommittén (HCPK)
Handicapkommittén består av tävlingskommitténs medlemmar. HCPK ansvarar för att den årliga handicaprevisionen fullföljs enligt SGF regler. Ansvarar även för att anmälningar om fusk etc utreds och tillställs
styrelsen.

Damkommittén (DK)
VÅRMÖTE: torsdag 21 april
Första TRÄFFEN inför vårsäsongen då vi träffas och får information om tävlingar golfkurser, och vad som
kommer att hända för Damer 2016. Vi brukar ha modevisning av vårens golfkläder, lotteri och äta något lätt.
Inbjudan sänds ut via mailen i god tid före träffen.
DAMRESA: Bokat helgen den 28-29 maj för 32 st.
Vi åker till Breviks Golfklubb, spelar golf, äter gott och umgås över helgen. Ett bra sätt att lära känna varandra
bättre. Resan sker i gemensam buss. Information finns på www.haningestrand.se .
MÅNDAGSGOLF: Börjar måndagen den 2 maj, tee-off kl. 17:30 – 18:00.
Alla Damer är välkomna. Anmälan sker på golf.se eller till klubben, tiden är reserverad för endast Damer. Vi
spelar 12 hål och har en liten tävling varje gång. Det är alltid någon från Damkommittén på plats för att ta hand
om alla glada tjejer som kommer för att ha trevligt och träffas en stund och för att lära känna varandra i
klubben.
HANINGETRIANGELN: Damtävling mellan golfklubbarna Haninge GK, Husby GK och HaningeStrand GK. Husby
GK vann förra året och i år går tävlingen på HaningeStrand GK i början av juni. Spelformen är Foursome 2mannalag. Begränsat antal lag (10 från vardera klubben) deltar. Anmälan görs i Receptionen på klubben alt. på
lista uppsatt i foajén.
NATIONELLA DAMDAGEN: Bokat datum är tisdagen den 2 augusti.
Stor Damtävling på vår klubb som anordnas av Damkommittén med hjälp av frivilliga funktionärer på klubben.
Tävlingen är öppen för alla Damer. Spelformen är bästboll 2 manna lag. Det är A, B och C Klass. Bjud gärna in en
golfvän från någon annan klubb att spela med reducerad för greenfee för icke medlemmar. ANMÄLAN GÖRS
PÅ GOLF.SE. Det går även att anmäla sig ensam, så försöker vi hjälpa till att hitta en partner.
MATCHSPEL: Trevlig tävling över hela säsongen med en avslutande tävling på hösten för alla som deltagit. Då
har vi även prisutdelning för vinnarna i A och B-matchen. Anmälan görs på Vårmötet eller till Tina (070-765 56
12)
SERIESPEL: till Stockholms Golfförbund har klubben anmält 3 lag. D30 div 1, lagledare, Lotta Hansell, D50 div 2,
Ankan Rylin, D60 div 1, Maggan Hägenbaum. I år ska varje lag bestå av 5 spelare vid varje speltillfälle som är 3
st under säsongen. Spelformen är matchspel. Kontakta gärna oss om du vill ha mer information och delta i
något av lagen.
Välkommen till våra trevliga arrangemang! /Damkommittén

Veterankommittén
Vi avser att bedriva verksamheten på samma sätt som under 2015 med onsdagstävlingar, Fyrslaget och Rydercup mot Botkyrka GK. Utbyte med andra klubbar skall sökas och vi fortsätter vårt samarbete med Husby GK och
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kommer också söka samarbete med andra klubbar. Sista onsdagen varje månad skall vi ha någon form av
specialtävling (ej handicap-grundande) och detta kan vara någon form av lagtävling eller individuell tävling med
särskilda regler.
Matchspel mellan veteranerna planeras genomföras under sommarmånaderna i en klass med både herrar och
damer och förhoppningsvis många deltagare.
KM för veteranerna avses att genomföras under 2 dagar i september. För att kora en mästare – herr och dam –
skall minst 5 personer vara med i varje klass
Ett detaljerat spelprogram kommer att göras upp i god tid före säsongstart och detta kommer att läggas upp på
hemsidan samt information utsändas i mail till alla deltagare.
Höstresa till ett varmare land planeras som vanligt att ske under oktober-november och vi skall eventuellt
också i början av säsongen genomföra en kortare resa 2-3 dagar till någon närbelägen bana i Sverige.
Vad vi förstår har aktiviteterna inom ramen för Veteranernas verksamhet varit mycket uppskattade och skapat
en trevlig social tillvaro och breddat kontaktnäten eftersom man får spela med en massa olika personer. Under
2015 deltog cirka 85 personer, men det är ytterligare mer än 400 personer i golfklubben som uppfyller kraven
för att klassas som veteran. Avsikten är att fortsätta gå ut mer brett med vår information på samma sätt som
gjordes under slutet av 2015.

Fastighetskommittén
Fastighetskommittén består under 2016 utav; Stefan Gaterud (ordförande), Claes Bergerbrant, Anders Rylin
och Arne Veski.
Planerade åtgärder utöver upprättad underhållsplan är följande:
Köket ska åtgärdas med byte av undertak, serveringsdisken med underskåp byts ut samt att golvet ska på sina
ställen ska åtgärdas.
Utöver detta ska avloppsanläggningen för klubben ses över.

Mediagrupp
För att säkerställa att kommunikation till befintliga, nytillkomna samt kommande medlemmar sker på bästa
sätt kommer en mediagrupp att bildas. Lotta Hansell leder initiativet och övriga i skrivande stund är Jan B
Andersson samt Håkan Larsson. Gruppen kommer att utökas och arbeta enligt direktiv från styrelsen.
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