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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Sällan har så få – gjort så mycket – för så många! 

Det som föranleder mig att börja så är tanken på banan och banans kvalitet. Under 2015 spelade vi på en bana, 
kanske finare än någonsin förut. Varje dag var banan i fint skick, klippt också för ögats njutning. Både vi som är 
medlemmar, men också greenfee-gäster berömde ständigt banan och banans skick. 

Betänk då att banpersonalen i stort sett bestått av två personer, Warren och Tommy. I och för sig lite förstärkta 
under sommaren. Men två personer! Som åstadkommit ett så bra resultat. Bra – för att inte säga 
utomordentligt – jobbat Warren och Tommy! Jag är full av beundran!! Ett gigantiskt tack från alla som spelat på 
banan. 

Som medlem på en golfklubb är det ju först och främst banan, och spelet, man vill åt. Mycket av ansvaret 
hänger på banpersonalen. Men vi får inte glömma att vi som spelare också har ett stort ansvar för banans 
kvalitet. Det minsta vi kan göra är att lägga tillbaka torvor och att laga nedslagsmärken på våra greener. Och 
ärligt talat; vi kan alla bli bättre på båda dessa saker. Om vi dessutom slänger papper, flaskor, fimpar, snus osv. i 
de papperskorgar som finns ute på banan, då ökar vi den upplevda kvaliteten ytterligare. 

2015 startade vi ett system med hålvärdar. Hålvärdarnas uppgift är att hålla ordning på ”sitt” hål. Plocka 
peggar, skräp och allmänt hålla lite snyggt. Vi tycker det fungerade riktigt bra. Därför har styrelsen beslutat 
hålla kvar systemet med hålvärdar också i år. Om du, liksom vi, tycker att en fin och välstädad bana höjer den 
positiva upplevelsen vid golfspel, då kan du anmäla ditt intresse som hålvärd. 

Trenden är bruten, säger man. Eller, säger SGF som konstaterar att antalet golfare ökar igen. Det är bra. Bra att 
fler provar på vår sport. Samtidigt vet vi att många små banor har ekonomiska problem. Kanske är det så att 
golfen är mitt uppe i en strukturomvandling där olika försök görs för att behålla medlemmar, och för att dra till 
sig nya medlemmar. Kanske har Unipeg (Golf Star Play) gått längst. De erbjuder spel på 21 banor. Du betalar 
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avgiften på den bana du är medlem på, sedan lägger du till drygt 10 000kr, och vips får du tillgång till 21 banor. 
Vem som har tid och råd framgår inte. 

Under tiden sliter vi vidare på Ingelsta GK. Alltjämt har vi allt - närhet, social gemenskap, bra pris och en fin 
bana där greenerna är ett extra plus. Med de förutsättningarna borde vi, alla gemensamt, kunna öka på antalet 
helårsbetalande medlemmar. Det behöver vi! Och tänk följande tanke; Kan två åstadkomma så mycket – hur 
mycket kan vi då åstadkomma tillsammans?! 
 
Peter Ekström  
Ordförande 

 

KNATTE- OCH JUNIORKOMMITTÉN  
Det har varit 35 ungdomar under 2015 som fått lära sig golfens grunder. Träningen började den 7 maj och 
avslutades den 26 september. Vi har tränat torsdagar och har haft 17 träningstillfällen. Knattarna har tränat 1 
timme och juniorerna 1,5 timme vid varje tillfälle. Året avslutades som vanligt med grillning och olika lekar. 
Året avslutades som vanligt med grillning och olika lekar. Det är alltid lika uppskattat.  

/Ledare för knattarna (6-9 år) och för juniorerna (10-18 år) 

 

HERRAR +40 KOMMITTÉN  

ONSDAGSGOLFEN 2015 
43 personer deltog i Onsdagsgolfen 2015, något fler än året innan. Några bara någon enstaka gång och andra 
flertalet av omgångarna. 

I Poängligan räknades de bästa tio onsdagarna av sommarens spel. Den sista omgången spelades den 26 
augusti och totalvinnare blev Patrik Sjöberg, hela sex poäng före tvåan Anders Franzén. 

Här nedan de sex som fick pris. 

 

Höstresan i år gick till Vingåkers Golfklubb från den 18 till den 20 september. Bara sex personer deltog.  

/+40-Kommittén 
 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Tävlingsåret 2015 bestod av 12 tävlingar inklusive KM, kval och final. Glädjande nog kunde vi genomföra 
Skinksvingen, även om det var kallt och blåsigt. 

2015 ÅRS TÄVLINGAR 
Irish Greensome, tvåmannalag, 25 april 
20 lag kom till start. Segrade gjorde Mikael och Johan Kallryd.  

Skandia Tour Distrikt, 9 maj 
Juniortävlingen Skandia Tour Distrikt samlade många deltagare. Populärt för året var Joakim Holmbergs 
livescoring från tävlingen där publiken kunde se resultatet efter 9 hål. 

Maria Rehn Fore Golf/Sand Valley, Polen,  30 maj 
Blygsamma 36 deltagare i årets intressantaste tävling.  På herrsidan vann Kalle Alm, Ingelsta GK på 68 slag. I 
damklassen vann Mathilda Carlsson från Finspångs GK på 80 slag. 
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Flaggtävlingen, 6 juni 
42 ställde upp i en av årets populäraste tävlingar. På damsidan vann Ingela Hedlund, Ingelsta GK. Hon hann slå 
två slag på 19:e hålet innan hon hade slut på slagen och satte ner flagan. Samma resultat nådde Ingemar 
Klanghammar bland herrarna. 

Texas Scramble, tremannalag, 27 juni 
18 lag med totalt 54 spelare deltog.  Vann gjorde laget T Schwerger/N Schwerger/J Schwerger från Ingelsta GK. 

Ingelstaslaget, 25 juli 
Att lägga en tävling mitt i sommaren var inte helt lyckat. Bara 22 anmälda. Vann gjorde Mikael Kallryd, som tog 
sin andra seger för året. Han gick runt de 18 hålen på 37 poäng. 

Stadium Open, 8 augusti 
46 deltagare är en hyfsad siffra., men med tanke på de fina priserna borde det vara fler.  Glada vinnare blev på 
damsidan Mathilda Carlsson, Finspångs GK, 74 slag, (andra vinsten) och på herrsidan Mikael Frid, Söderköpings 
GK, 69 slag. 

KM, 15 och 16 augusti 
20 anmälda till KM är en låg siffra, men bättre än tidigare år. Mikael Frid vann på herrsidan och Eva Andersson 
på damsidan. 

KM i puttning, 5 september 
Tävlingen genomfördes för andra året och har blivit väldigt omtyckt. 35 hade anmält sig. Förutom puttningen 
var det en rad jippotävlingar.  Patrik Sjöberg vann på herrsidan och Barbro Eriksson bland damerna efter 
särspel på sista hålet. 

Hemvändargolf - Ingelsta Snörgolf, 12 september 
55 anmälda gör Snörgolfen till årets mest besökta. Många fd medlemmar passade på att besöka oss. Stefan 
Gunnartz var mest rädd om snöret och vann. Bästa besökare blev Patrik Karlsson från Norrköpings GK. 

Skinksvingen, 6 december 
Efter flera års snöande just när Skinksvingen ska arrangeras kunde vi i år köra tävlingen med 45 anmälda, flera 
från andra klubbar. I kylan smakade också luciakaffet extra bra. Vann gjorde Mattias Eklund, Ingelsta GK, med 
22 poäng på de 12 hålen. 

/Tävlingskommittén 

BAN- OCH ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN 
Bankommittén är nöjd med hur banan har hanterats under året. Banarbetarna med Warren i spetsen gör ett 
utmärkt arbete, dessutom ses Kjell hjälpa till ute på banan med jämna mellanrum. Bra jobbat! 

Vi är också glada åt banans tillgänglighet. Vi kan börja spela tidigt på våren, långt tidigare än andra banor i 
regionen. Inte nog med det, banan hålls öppen långt in i december, bara vädret tillåter. 

Knattebanan har blivit betydligt bättre. Det är uppröjt kring utslagen uppe i backen och mattorna är fina.  

När det gäller toaletten ute på banan har Tommys syster Maria skött den jättefint – städat, fyllt på vatten, 
handdukar och toapapper. Stort tack till henne som gör detta helt gratis.. 

/Ban- och anläggningskommittén  

DAMKOMMITTÉN 
Den gångna säsongen har varit innehållsrik med både tävlingar och "vanliga" golfrundor på tisdagskvällarna. Vi 
har även anordnat Ladies Tour uppstartstävling, Ekens Coffee Cup, ”Får jag lov” och spel på annan bana 
(Katrineholm) med övernattning på Ericsbergs Slott. Det har varit en intensiv säsong med många roliga 
golfrundor.  

Ingelstas Damer har varit representerade i både Seriespel och Ladies Tour. I seriespelet placerade vi oss på 3:e 
plats av 11 lag och i Ladies Tour kom Barbro Eriksson på en hedervärd 2:a plats i C-klassen. Hon får därmed 
representera Östergötland nästa år i Landskapskampen mot Småland. 

/Damkommittén 
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MEDLEMSRAPPORT 
Medlemsstatistik per den 31 december 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta är en kraftig minskning jämfört med 2014 som synes ovan. 
 
 

 
 
  

Medlemstyp Män Kvinnor Totalt 
2015 

Totalt 
2014 

Jmf 

Ordinarie 153 57 210 223 -13 
Greenfee 894 245 1 139 1 686 -547 
Student 1 1 2 5 -3 
Prova på 76 39 105 69 36 
Sponsormedlem 15 3 18 14 4 

TOTALT 1 139 335 1 474 1 997 -523 
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BALANSRÄKNING 
  

   TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 

Anläggningstillgångar 

  
Inventarier 0,00  0,00  

Summa anläggningstillgångar 0,00  0,00  

   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

  
Fordringar 

  Medlemsfordringar 0,00  31 500,00  

Summa kund och medlemsfordringar 0,00  31 500,00  

   
Summa fordringar 0,00  31 500,00  

   

   
Kassa och bank 

  
Kassa 0,00  0,00  

Plusgiro 113 689,93  61 315,15  

Bank 29,74  92,95  

Bank (övr. konton) 267,43  267,43  

Summa likvida medel 113 987,10  61 675,53  

   
Summa omsättningstillgångar 113 987,10  93 175,53  

   
SUMMA TILLGÅNGAR 113 987,10  93 175,53  

   

   
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 

  
EGET KAPITAL 

  
Eget kapital (vid årets början) 93 025,53  16 916,18  

Årets resultat 20 961,57  76 109,35  

Summa eget kapital 113 987,10  93 025,53  

   
Kortfristiga skulder 

  
Förskottsbetalda medlemsavgifter 0,00  0,00  

Övriga skulder 0,00  150,00  

Summa kortfristiga skulder 0,00  150,00  

   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  Övr. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00  0,00  

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00  0,00  

SUMMA EGET OCH FRITT KAPITAL 113 987,10  93 175,53  
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RESULTATRÄKNING 
GOLFKLUBBENS INTÄKTER 2015-12-31 2014-12-31 

Medlemsavgifter 

  Årsavgift 360 298,00  525 158,00  

Summa medlemsavgifter 360 298,00  525 158,00  

   Övriga föreningsintäkter 

  Övriga intäkter 21 985,00  30 524,00  

Summa övriga föreningsintäkter 21 985,00  30 524,00  

   Erhållna bidrag m.m. 

  Kommunala bidrag/LOK-stöd 10 563,53  0,00  

Summa erhållna bidrag m.m. 10 563,53  0,00  

   SUMMA INTÄKTER 392 846,53  555 682,00  

   GOLFKLUBBENS KOSTNADER 

  Tävlings-/tränings-/läger-/utbildningskostnader 

 Herrkommittén +40 0,00  0,00  

Damkommittén 1 393,00  1 500,00  

Juniorkommittén 315,00  2 096,00  

Tävlingskommittén 8 062,00  7 203,00  

Utbildningskommittén 0,00  1 299,00  

Övriga hänförbara kostnader 0,00  0,00  

Summa tävlings-/tränings-/läger-

/utbildningskostnader 9 770,00  12 098,00  

   Demokratikostnader 

  Möteskostnader 2 058,00  4 056,00  

Informationskostnader 0,00  226,00  

Avgifter till SGF 238 968,00  321 501,00  

Avgifter till ÖGF 18 811,00  25 857,00  

Övriga demokratikostnader 10 700,00  8 636,00  

Summa demokratikostnader 270 537,00  360 276,00  

   Bruttoresultat 112 539,53  183 308,00  

   Golfklubbens övr. externa kostnader 

  Kanslikostnader 241,00  574,00  

Bank-/kontokortskostnader 6 696,75  5 299,50  

Administration 3 312,00  2 476,00  

Förvaltningsavgift GIT 78 084,00  97 461,00  

Reklam, PR, presentreklam 2 740,00  0,00  

Förbrukningsmaterial 125,00  1 521,00  

Summa övr. externa kostnader 91 198,75  107 331,50  

   SUMMA KOSTNADER 371 505,75  479 705,50  

Avskrivningar på inventarier 0,00 0,00 

Ränteintäkter 0,00 -138,85 

Finansiella-/extraordinära kostnader 379,21 6,00  

   ÅRETS RESULTAT 20 961,57  76 109,35  
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SLUTORD 
Oj, oj, oj vad ett år går fort. Redan är 2015 slut, och ett nytt år har tagit sin början. 2015 var ett år som 

passerade i ett relativt lugn för oss i styrelsen. Ekonomiskt gjorde vi ett litet plus, verksamhetsmässigt tappade 

vi lite medlemmar. 

Vi vet att många fortfarande vill spela golf på en 18-hålsbana. Det är den främsta anledningen till att 

medlemmar lämnar oss. Vi önskar dem naturligtvis lycka till på sina nya anläggningar. Samtidigt vill, och 

behöver, vi påminna om fördelarna med Ingelsta GK. 12 hål ger mer rimliga rondtider och därmed en möjlighet 

till att oftare spela golf. 

Den kvalitet vi haft på banan under 2015 är ett starkt argument för att behålla eller nyteckna ett medlemskap 

hos oss. Banarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb under året. Vi har spelat på en utmärkt bana från tee till 

hål. Samtidigt måste vi hålla ett öga på våra ruffar så att vi inte ökar på tiden att leta efter bollen. 

Vi har flera aktiviteter för våra medlemmar. Damgolf på tisdagar, herrgolf på onsdagar, mixedgolf och 

juniorgolf. Alla aktiviteter drar mycket folk, möjligtvis är det damgolfen som gärna vill se fler deltagande damer. 

I styrelsen ser vi att damerna jobbar hårt för att hitta en nivå på tisdagsgolfen som skall passa och attrahera 

ännu fler. 

Likaså arbetar tävlingskommittén ständigt med att bygga ett tävlingsprogram som tillfreds-ställer så många 

medlemmar som möjligt. Flera tävlingar drar många deltagare till sig, en del drar färre. Egentligen borde varje 

tävling dra fullt hus, och framför allt borde klubbmästerskapet alltid bli fulltecknad. 

Från styrelsens sida vill vi ständigt jobba med utveckling av nyttan med medlemskap, golfupplevelsen vid spel, 

en meningsfull social samvaro i samband med besöket på Ingelsta GK och en positiv totalupplevelse hos 

Ingelsta GK. För detta känner vi ett stort stöd. 

Till er alla, funktionärer, medlemmar, administrativ personal och banarbetare vill vi rikta ett stort tack för 2015. 

Nu möter vi tillsammans nya utmaningar under 2016. 

 

Styrelsen för Ingelsta Golfklubb 
 
 
 
 

Peter Ekström Börje Gavér Ulla Bergman 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Stefan Gunnartz Christer Alsbjer Maiegun Pettersson 
Kassör Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Eva Andersson  
Ledamot  


