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Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Styrelsen 
 

Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 11 gånger och har haft följande 

sammansättning: 

 

Ordförande:  Per Sjöstrand 

Vice ordförande:  Anders Kristoffersson (avgått under året) 

Sekreterare:   Gunilla Andersson, DK 

Kassör:  Bengt Flink, HK 

Ordinarie ledamöter: Elisabet Sjöstrand, Kommunikationsansvarig 

  Berndt Svensson, SK 

  Magnus Liljedahl, JK 

   

   

Suppleanter:  Peter Pettersson, TK 

  Leif Nilsson, R&HCP               

 

2021 var återigen ett år som påverkades av pandemin. Antalet rundor som spelades av våra 

medlemmar var återigen betydligt högre än åren innan pandemin – vilket visar den betydelse 

som golf har för oss både socialt (på distans) och i form av friskvård. Då de flesta restriktioner 

lyftes under sommaren kunde vi under det andra halvåret återgå till normal verksamhet. 

 

Under året gjordes en särskild satsning på våra juniorer. Juniorkommittén under ledning av 

Magnus satte ihop ett ambitiöst treårsprogram som fick finansiell stöttning från tidigare års 

överskott. Även våra seniorer fick ett ökat tillskott i sin kassa för att kunna genomföra 

aktiviteter man varit tvungen att lägga på is under pandemin. 

 

Under året arbetade styrelsen och kommittéerna intensivt och grundligt med att ta fram ett 

nytt förslag till avtal med Västerviks Golf AB. När förslaget skickades över till Golf AB för 

synpunkter och förslag till ändringar fick vi beskedet att Golf AB tagit beslutet att skriva ett 

A1-avtal med Svenska Golfförbundet. 

 

Det beslutet fick till följd att styrelsen tog fram ett förslag om omvandling av föreningen, ett 

förslag som enhälligt beslutades på ett extrainkallat årsmöte. De kommittéer som tidigare 

genomfört den ideella verksamheten kommer att fortsätta sin verksamhet som sektioner på 

golfklubben.  

 

För oss som följer Lasses, vår greenkeeper, små inlägg varje vecka på Facebook så inser vi 

vilket arbete som läggs ner på att sköta och utveckla banan. Vi är alla överens om att banan 

har varit i mycket gott skick! Klubben riktar ett stort tack till Peter Billberg och hans personal 

som fortsätter att göra banan till en av de mest besökta i Sverige med återigen över 30 000 

ronder spelade. 

 

Ett stort tack till alla frivilliga som gör ett otroligt jobb, både för våra medlemmar och för att 

förbättra banan. Ert engagemang och era insatser i de olika kommittéerna skapar en klubb 

som ger våra medlemmar stora möjligheter till tävlingar och sammankomster.  Även detta år 

då en hel del av de planerade verksamheterna och tävlingarna antingen fick ställas in eller 

genomföras med ändrade rutiner.  



 

Vi är tacksamma att våra sponsorer valde att fortsätta sitt engagemang med klubben. Deras 

stöd har varit viktigt för oss för att bidra till vår juniorutveckling och skapa trivsamma 

tävlingar. 

 

Även om pandemin påverkade vårt tävlingsprogram så lyckades vi genomföra 7 

klubbtävlingar med över 400 deltagare. Även dam-, herr-, junior-, och seniorkommittén 

lyckades att genomföra tävlingar med hundratals deltagare.  Vi gratulerar Petter Bergsten KM 

herrar och Tilde Skogholt KM damer. Ett särskilt omnämnande till juniorlaget som deltog i 

lag-SM och kom trea i sin grupp. Bland våra mer seniora medlemmar gratulerar vi Tony 

Wigander som kom tvåa i H50 klassen på Smålands DM och H80 som tog silver i 

Smålandsserien och H22 som kom trea i sin klass. 

  

Året har genererat en ökning av medlemmar och vi är nu över 1,100 medlemmar.  

 

Slutligen riktar styrelsen ett varmt tack till kommittémedlemmar och funktionärer samt till 

Västerviks Golf AB och alla andra som med sina insatser medverkat till klubbens och golfens 

bästa under det gångna året och vi ser med tillförsikt fram emot en ny givande golfsäsong.  

 

 

 

Verksamhetsplan 2022 

Föreningens nya syfte blir att med hjälp av tidigare års överskott stötta sektioners 

utvecklingsinsatser utöver den normala ideella verksamheten.   

 

 

Ekonomi  

Under året har vi gjort en ökad satsning på juniorverksamheten samt bidragit till våra VIPare. 

Vi fick också ökade kostnader i samband med informationsmöte och extra årsmöte i samband 

med omvandling till A1-klubb. Dessa extra utgifter har gjort att föreningen under året fått ett 

mindre underskott. 

 

Tack vare de överskott som tidigare har genererats så har föreningen ett sammanlagt överskott 

på ca 330 000 kr som kommer att användas till att stötta de sektioner som fortsätter att bedriva 

ideell verksamhet på klubben.  

 

Utöver dessa medel finns även en stipendiefond på 100 000 kr för utdelning av stipendier till 

enskilda medlemmar som gjort en särskild insats. Under det extra årsmötet fattades beslut om 

nya stadgar för fonden så att även kapitalet kan delas ut. 

  



Kommittéernas verksamhetsberättelse 2021 

 
Damkommittén  
Kommittémedlemmar under verksamhetsåret 

Gunilla Andersson  Sammankallande, SISU 

Irene Essenholm     Sekreterare 

Meta Fernström  Kassör  

Susanne Lindholm GIT 

Gerd Wiberg  GIT, regler 

Britt-Marie Forsling Förråd, regler 

 

Tävlingsverksamhet 

Delar av året har det varit restriktioner med anledning av pågående pandemi. Damkommittén 

beslutade att genomföra tisdagsgolfen från start i april, men endast som förbokade 

sällskapsronder. Tävlingsverksamheten startade så snart restriktionerna släpptes den 1 juni. 

De traditionella samlingarna efter golftävlingarna har dock varit inställda, priser har tilldelats 

vinnarna på annat sätt.  

 

Under 2021 har vi genomfört 16 tisdagsträffar, varav 9 har varit i tävlingsform. Totalt har det 

varit 215 startande under året, vilket är färre startande jämfört med tidigare år. 

 

Eclectic genomfördes under tävlingar efter den 1 juni, segrade gjorde Susanne Larsen. 

 

Stora Damdagen den 3 augusti, samlade 46 damer, varav 8 var green-fee gäster. Antalet 

anmälda är färre än tidigare år, framför allt av damer från andra klubbar. Vi vill tacka alla 

sponsorer som bidragit till det så alltid populära prisbordet. 

 

Som avslutning på säsongen arrangerades en helgtävling över 18 hål som avslutades med 

gemensam trerätters middag på Ekhagens golfrestaurang. Totalt samlades 28 damer till 

tävlingen. 

 

Andra aktiviteter 

Damkommittén har haft 5 planeringsmöten under säsongen. 

Regelutbildningarna och redovisningar har kunnat genomföras genom anslag vid Starters 

Box.  

 

Även för säsongen 2021 har damkommittén haft bokade sällskapsronder på måndagar under 

dagtid. Under 19 måndagar har det funnits bokade tider. Totalt har det varit 210 startande vid 

dessa tillfällen. 

 

Ett lag bestående av Britt-Marie Forsling, Siw Jansson, Mari Nordh och Susanne Larsson, har 

representerat klubben i Smålandspokalen som arrangeras av SmGF. 

 

Susanne Lindholm gick vidare till final i Smålands Damtour som genomfördes på Götaströms 

GK i samband med SmGFs damledarträff. Susanne Lindholm och Britt-Marie Forsling deltog 

vid denna träff. 

 

  



Herrkommittén 
Kommittémedlemmar under verksamhetsåret 

Roger Pettersson  Sammankallande 

Mats Petersén  Sekreterare  

Bengt Flink   Kassör  

Roland Svahn  

Kent Hermansson  

Henrik Ankarvall  

 

Tävlingsverksamhet 

Elitlaget har deltagit i sammandrag på Tranås GK. Laget placerade sig på en sjunde plats i div 

2. 

 

Deltagit i Smålandsserien med lag i klass H22, H30, H40, H50, H60, två lag i H70 samt H80. 

H22 kom på en 3é plats och H80 tog silvermedalj. 

 

Tony Wigander har placerat sig som tvåa på Smålands DM H50.  

 

Herrgolfen på tisdagar har spelats 1 juni-12 oktober med 448 startande vid 15 tävlingar. 

 

Andra aktiviteter 

Herrarna har gjort en uppskattad bussutflykt till Söderköping i början av september. Här 

deltog 30 herrar som hade tipstävling på resan upp och efter gemensam lunch spelade 

slaggolf.  

 

Herrgolfen avslutades med gemensamt samkväm och prisutdelning efter sista tävlingen 12 

oktober. 

 

De planerade utbytena med Vetlanda och Eksjös herrar har måst ställas in p g a pandemin. 

 

Uppdaterat diverse rutiner för jourhavande och GIT-ansvariga på tisdagsgolfen, lagledarnas 

ansvar för lagen i Smålandsserien, uttagningsrutiner för dessa lag. Vidare en total 

genomlysningen av Elit-laget; lagsammansättning och regler för uttagning av laget samt 

träningsmöjligheter. 

  



Juniorkommittén 

Kommittén har under året bestått av 

Magnus Liljedahl  Sammankallande 

Leif Argus   Sekreterare 

Nicklas Solenback,  

Fredric Nilsson 

Johan Siljreus och  

Daniel Öhrvall Olsson  Tränare, adjungerad 

 

Verksamhet – träning 

De ordinarie träningarna startade planenligt v.14. Träning har bedrivits under 26 veckor med 

7 timmar per vecka. Sista träningen ägde rum i v.42. 

 

Utöver detta har vi anordnat ett sommarläger innan semestern samt en träningshelg i augusti 

med Henrik ”Hempa” Lundkvist med fokus på videoanalys och positioner. Helgen med 

Hempa blev lyckad och gav mycket förståelse för hur en sving fungerar och nyttiga kunskaper 

i hur man analyserar sin egen sving. Under helgen hade vi även besök av Håkan Fransson från 

Ölands GK som började introducera juniorerna i Aim Point. Aim Point är ett sätt att läsa 

greenerna genom att använda fötterna för att känna lutningen på green. 

 

Vi har totalt haft 50 juniorer i träning, en ökning med ca 9% från förgående år.  

 

Under året har det även tagits fram juniorkläder till försäljning som led i att bygga en 

lagkänsla bland våra juniorer. 

 

Verksamhet – tävling 

Under året har klubben haft fem juniorer som spelat på Teen Tour och även deltagit i Teen 

Cup. 

 

Vi har i år deltagit i lag-SM för klubblag på Glasrikets GK. Laget bestod av tre tjejer och fem 

killar. Vi ställde upp med ett lag som var både yngre och mindre rutinerat än övriga lag och 

trots det så lyckades vi ta tredjeplatsen i gruppen. Då laget var så ungt så finns det stor 

potential till bättre placeringar i framtiden. 

 

Smålands golfförbund tog i år över ansvaret för den juniorturnering som varit på Öland. I året 

bytte turneringen namn till Öland Junior Trophy. Tävlingen spelades över tre dagar på tre 

olika banor. Två av klubbens junior deltog. 

 

Det blev ingen match mot Söderköping i år. I stället ordnades en match mellan juniorer och 

föräldrar i Loftahammar. Efter en hård batalj fick tyvärr våra juniorer ge sig i år men 

revanschlusten är stor till kommande år. 

 

Vi vill även passa på att tacka våra sponsorer som gör det möjligt att bedriva verksamheten. 

 

 

 

 

  



Seniorkommittén VIP-golfen  

 
Kommittémedlemmar under verksamhetsåret 

Tävlingsansvarig – Leif Nilsson (t o m 7 oktober) 

Sekreterare – Marina Karlberg (slutar i samband med årsmötet) 

Data- o statistikansvarig – Berndt Svensson (fr o m 20211026 även sammankallande) 

Kassör – Monica E Nilsson (t o m 7 oktober) 

Sammankallandeposten har varierat under sommarsäsongen. 

Medlem – Kerstin Holm (fr o m maj 2021) 

Nya fr o m 26 oktober 2021 

Kassör – Ingrid Christensen 

Tävlingsansvarig – Birgitta Källmark 

 

Tävlingsverksamhet 

Det blev tyvärr ingen vintersäsong p g a pandemin. Däremot startade vi upp sommarsäsongen 

2021 den 15 april på Ekhagens golfbana. Till en början med sällskapsspel då det inte var 

tillåtet att tävla. Detta lockade i snitt 35 golfare vid varje tillfälle. 

 

Tävlingsverksamheten startades den 3 juni. Totalt under sommarsäsongen har vi haft 13 

tävlingar med sammanlagt 436 starter dvs 34 starter i snitt. 

Vinnare totalt över sommarsäsongen blev P O Nilsson. De, som kom närmast därefter, var 

Leif-Åke Andersson, Leif Nilsson, Gunilla Olofsson, Stuart Robertson och Agneta Svensson. 

 

I år kunde vi åter ha en vintersäsong inomhus i Weluxhallen. Nytt tävlingsmoment i år – 

simulatorgolf – blev en ny upplevelse för många och den har uppskattats. Vi startade den 11 

november och har haft 6 träffar t o m 16 december. Antal starter 170 Vilket ger i snitt 28 

golfare per tillfälle. 

 

Andra aktiviteter 

I samband med sista tävlingen inför sommaruppehållet hade vi avslutning vid Bondbacken. I 

det fina vädret bjöds medlemmarna på tipspromenad, korvgrillning och fika med 

prisutdelning. 

 

Vid sista tävlingen för sommarsäsongen bjöds medlemmarna på lunch och fika samtidigt som 

vi hade prisutdelning och avtackning. 

 

  



 

 

Tävlingskommittén 
Kommittémedlemmar under verksamhetsåret 

Peter Pettersson  Sammankallande  

Magnus Geisler 

Magnus Beijer  

Zoltan Jenei 

Ginny Geisler 

Henrik Ankarvall 

 

 

Året 2021 blev som 2020 tyvärr avkortat en del pga restriktioner i tävlingsspel under våren. 

Under hösten fick vi dock starta upp tävlingsverksamhet igen. Trots det så blev det bra 

uppslutning på de flesta tävlingarna som kunde hållas. Det blev totalt 7st genomförda 

tävlingar i år med totalt 424 deltagare. 

 

 

Foursome inkl. KM, 36 deltagare 

Vinnare: Johan Ahlgren/Anneli Ahlgren 

Klubbmästare: Henrik Ankarvall/Petter Bergsten  

 

2-manna scramble inkl. KM, 132 deltagare 

Vinnare: Magnus Nilsson/Jonathan Nilsson 

Klubbmästare: Magnus Nilsson/Jonathan Nilsson 

 

KM, 36 deltagare 

Vinnare Dam: Tilde Skogholt 

Vinnare Flickor: Tilde Skogholt 

Vinnare Herr: Petter Bergsten 

Vinnare Pojkar: Theo Skogholt 

 

KM Hcp, 35 deltagare 

Vinnare A-Klass: Roland Swahn 

Vinnare B-Klass: Mats Nyström 

Vinnare C-Klass: Victor Viklycke 

 

Bjud in en Herre/Dam, 32 deltagre 

Vinnare: Iréne Essenholm/Göte Nilsson 

 

Doktorns klubba Hosted by Centralhotellet, 48 deltagare 

Vinnare: Malin Viklycke 

 

Flaggtävling, 37 deltagare 

Vinnare: Christoffer Järneström 

 

Vi vill tacka alla som har hjälp till under årets tävlingar som funktionärer. 

 

 

 



 

Marknadskommittén och kommunikation 
Kommittémedlemmar under verksamhetsåret 

Per Sjöstrand, sammankallande,  

Roland Svahn 

Elisabet Sjöstrand 

 

Aktiviteter 

2020 startade med kommunikation till samtliga sponsorer i samband med faktura innehållande 

tack för stöd och information om klubbens verksamhet. Sponsorerna har varit synliga på 

Facebook, hemsida och på anslagstavlor vid klubbhuset.  

 

Totalt antal sponsorer under 2021: 

10 sponsorer för juniorverksamheten 

1 klubbtävlingssponsor 

  

Västerviks Golfklubbs medlemssida på Facebook har 262 följare i slutet dec 2021.  Sidan 

används mer och mer av styrelse och de olika kommittéerna för att informera om klubbens 

olika aktiviteter. Föreningens facebookgrupp kommer att upphöra vid årsskiftet och 

medlemmarna har blivit ombedda att följa Golf ABs facebokkgrupp och instagram. 

 

Under året genomfördes ett större arbete i samarbete med Golf AB när bolaget arbetade om 

sin hemsida. De delar som berörde föreningen i form av sidor för kommittéerna kommer att 

finnas kvar när dessa omvandlas till sektioner. 

 

  

 

 

Regel- o Handicapkommittén 

 

Kommittémedlemmar under verksamhetsåret 

Sammankallande – Leif Nilsson 

Medlem – Magnus Geisler 

 

Andra aktiviteter 

På grund av coronapandemin har inga regelvandringar kunnat genomföras. 

Det nya handicapsystemet har medfört att ingen årlig handicapjustering behövt göras. 

Under året har ett flertal frågor kring det nya handicapsystemet besvarats, samt som vanligt en 

mängd regelfrågor från medlemmarna diskuterats. 

 

Smålands GDF har utsett Anders Wittberg, Saxnäs Golfklubb, till vår nya kontaktdomare. 

Leif Nilsson, Peter Pettersson och Magnus Geisler har blivit godkända klubbdomare. 

 

 

 


