VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 – EKERUM GOLFKLUBB
Styrelsen
Under år 2013 påbörjades ett arbete med att förändra arbetssättet mellan Resorten och Klubben,
vilket ledde till att 2014 gjordes ett försök med en gemensam budget för golfverksamheten.
Försöket föll mycket väl ut vilket innebär att vi från och med 2015 har en gemensam budget för
golfverksamheten. Syftet med förändringen är att stärka klubbkänsla och att minska administration
och krångel.
Under senare år har styrelsen noterat ett tydligt ökat intresse från medlemmarna att engagera sig
ideellt i klubbens aktiviteter och under 2017 har ett 70-tal medverkat i olika sammanhang.
Grunden för samverkan är nyttjanderättsavtalet, som tecknades 2014 mellan Klubben och Resorten,
och som löper tills vidare med ett års uppsägning från endera parten. Avtalet är översiktligt och
innehåller en sammanfattning kring vår ekonomi, medlemsavgifter, speltider och tjänsten som
golfansvarig.
Utöver detta avtal tecknas årligen avtal kring ekonomi, medlemsvård, tävlingar m.m. och är en del
av det gemensamma handlingsprogram som fastställs för varje år.
Klubbens kapital
Klubbens kapital är totalt 343 258 kr Under hösten gjordes utbetalningar med 50 000 kr för bidrag
till tjänst som golfansvarig och 20 000 för bidrag till tjänst som kanslist i enlighet med
nyttjanderättsavtalet, men något fel uppstod med överföringen. Utbetalningarna görs därför i januari
2018. Klubben sponsrade en tävling i Ekerumsveckan,”barncancerfonden”, och utöver att
startavgifter och greenfee gick oavkortat till barncancerfonden beslöt styrelsen att skänka 15 000 kr
av sitt egna kapital. Efter förslag från styrelsen för Halltorpsfonden beslöt styrelsen den 2 april att
föra över fondens medel 109 000 kr till klubbens huvudkonto. Samtidigt beslöt styrelsen att dessa
medel i huvudsak skall ”användas för att främja utbildning/träning av medlemmar”.
Håkan Petersson
Medlemsverksamheten
Årsmötet
I samband med årsmötet arrangerades på sedvanligt sätt en mycket uppskattad modevisning i
samarbete med shoppen, som lockade ett 100-tal deltagare. Deltagarna gavs möjlighet att handla
årets nyheter i shoppen med 20 % rabatt. På kvällen deltog drygt 100 medlemmar i den årliga
påskmiddagen.
Medlemsdag
Första fredagen i augusti arrangerade klubben en medlemsdag med golftävling, informationsmöte
och en gemensam lunch. Dagen blev mycket uppskattad med drygt 100 deltagare.
Informationsmötet lockade i princip alla som tävlat och även medlemmar som ej deltog i tävlingen.
Klubbgolf
Den mycket uppskattade klubbgolfen med efterföljande middag genomfördes på sedvanligt sätt i
juli månad under Fredrik Ehrensvärds ledning och var i princip fulltecknad. Vi träffades under
trivsamma former i en tävling med speciella regler. Kvällen avslutades med middag och
prisutdelning från ett imponerande prisbord med ett stort antal udda priser.
After Golf
Sista torsdagen i månaden från maj – september erbjöds After Golf med möjlighet att till reducerat
pris dricka ett glas öl eller vin samt att deltaga i en uppskattat frågesport med 10 – 20 deltagare per

gång.
Golfresor
I syfte att uppmärksamma medlemmar som i någon form under året hjälpt till i klubbens
verksamhet arrangerades en utflykt till Kalmar GK för ett 70-tal medlemmar. De 50 medlemmar
som deltog bjöds på en information om Kalmar GK:s nya klubbhus, en golftävling samt en lunch.
Under Karl-Martins ledning åkte i mitten av maj25 medlemmar till Polen för fyra dagars golf och
härlig gemenskap.72 hål spelades och 4 träningspass genomfördes.
Håkan Petersson/Marika Riesz-Hernelius/ Karl-Martin Härström

Golfens dag
Golfens dag är ett samarbetet mellan PGA, SGF och GAF och har syftet att öka intresset för golf i
Sverige. Vi var en av 300 klubbar som under våren arrangerade Golfens Dag, där ett 20-tal besökare
fick prova på golfens olika moment samt fick information från klubben. Tyvärr fick vi
förhållandevis få besökare varför klubben ser över organisationen och förutsättningarna inför nästa
år.
Karl-Martin Härström
Tävlingsverksamheten
Under 2017 genomfördes 17 öppna tävlingar med i genomsnitt 64 deltagare per tävling.
Motsvarande siffror för 2016 var 16 tävlingar med 62 deltagare i snitt.
Till klubbmästerskapet hade endast 13 medlemmar anmält sig och klubbmästare kunde
endast koras i 2 klasser, nämligen i H 60, Lars-Göran Lindbeck och H 70, Jan Warren. Inför nästa år
kommer ett nytt koncept att lanseras för att få fler medlemmar att anmäla sig.
På sedvanligt sätt genomfördes klubbmatcher mot Ölands GK och Saxnäs. Ölandsmatchen
slutade oavgjort. Matchen mot Saxnäs vanns av Ekerum. I seniormatchen mot Ölands GK
blev det förlust.
I smålandsserien var vi representerade med 4 lag. H40 vann sin serie och får nästa år spela i
div 1. D60 slutade 5:a av 10 lag. H60 kom på 4:e plats av 9 lag. H70 lag 1 som spelade i div
1 slutade på 8:e plats av 10 lag och flyttas ned till div 2. H70 lag 2 slutade i div 2 på 10:e
plats av 10 lag.
Klubbens damer har under året deltagit i matchspel i en vänskapsserie anordnad av Nybro
GK tillsammans med 5 andra klubbar.
Rolf Gustavsson och Leif Mellqvist
Regel och handicapkommitté.
Under året har en regel och handicapkommitté bildats för att stärka klubbens kompetens
inom regel och handicapfrågor inför de stora förändringar som kommer att ske under 2019.
Kommittén består av 4 personer med Bo Faxén som sammankallande. I gruppen ingår även
Håkan Herne, tidigare förbundsdomare och med stor erfarenhet av Ekerums golfbanor.
Kommitténs uppdrag är att
• Vara klubbens svars- och upplysningsinstans vad gäller ”Regler för Golfspel” och
tolkning av dessa enligt ”Decisions on the Rules of Golf”.
• Ha ansvaret för formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och
tävlingsregler.
• I samråd med distriktets regelkommitté genomföra årlig revision av klubbens lokala
regler
• I samråd med banägaren formulera lämpliga ordningsföreskrifter
• I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för banans markeringar
• Medverka i och genomföra den årliga handicaprevisionen
• Utreda och besluta om förändring av medlemmars handicap i de fall det finns särskild
anledning

• Informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om nya regler och
regelförändringar
Rolf Gustafsson
Damgolf
Den särskilda damgolf som startades upp 2016 fortsattes att utvecklas under året med nio fällen en
ökning med fyra i förhållande till förra året. Huvudsyftet är att locka damer som normalt inte är
aktiva i tävlingar. Tävlingsmoment är således inte prioriterat och man spelar lagspel i olika former.
Verksamheten har blivit mycket uppskattad inte minst av de medlemmar som normalt inte deltar i
klubbtävlingar eller liknande. De nio tillfällena samlade 161 starter med 58 unika personer.
Ewa-Lis Petersson
Herrgolf
Herrgolfen har kommit igång mycket bra under året med totalt 21 tävlingar och med 282 starter
fördelade på 75 olika spelare. Inför kommande säsong är ambitionen att utveckla herrgolfen
ytterligare.
Christer Andersson
Seniorgolfen
Seniorgolfen startade den 24 april och avslutades 30 oktober. De mest aktiva och bofasta
medlemmarna fortsatte att spela på måndagar och onsdagar så länge klimatet tillät.
Dagens regelfråga har flitigt besvarats och ibland föranlett intressanta diskussioner.
Regelkunskapen har troligen ökat.
Vi har varit 85 stycken spelare som tillsammans har gjort 571 starter på 24 tävlingar (25 singel och
en seniormatch).
Det ger ett snitt per tävling på 24 startande.
Seniorgolfens deltagare har under året också gjort uppskattade besök på golfbanorna i Kalmar,
Saxnäs, Ölands GK och Möre. Den årliga seniormatchen mot Öland GK vann de och behöll
vandringspriset.
Årets Seniorgolfare bland damerna blev Gun Ingvarsson och bland herrarna Göran Gustavsson.
Monica och Göran Gustafsson med hjälp av Benny Moberg.
SM äkta makar
Under 3 intensiva dagar 30 juni till 2 juli, genomfördes SM för äkta makar 100+ på Ekerum.
Öland behöver regn och det fick vi så det blev över på inspelsdagen den 30 juni samt första
tävlingsdagen den 1 juli. Över 90 mm föll det på 2 dagar och tack vare bra förberedelser och
hårt arbete av banpersonalen så klarade Långe Jan av den mängden regn.
Inspelsdagen var det flera som valde att gå banan under paraplyer istället för att spela.
Första tävlingsdagen regnade det hela tiden och det var imponerande att se hur alla 312
spelarna tog sig runt banan med mycket gott humör. Efter första dagen var Ove (Sveriges
första Europatoursegrare 1986) och Nina Sellberg i ledningen.
På söndagen, sista tävlingsdagen, så visade Öland sig från sin bästa sida, dvs sol och vind.
Även om humöret inte var dåligt bland spelarna under fredag och
lördag så var det på topp under söndagen då man kunde spela under mycket bra
förhållanden. Efter en hård kamp stod Johan och Gitte Tärnström som segrare på 152 slag.
Johan är hemmahörande på Vidbynäs GK och Gitte på Stockholms GK.
22 funktionärer från klubben var engagerade under de 3 dagarna och trots ”motvind” från
vädrets makter de första 2 dagarna fungerade det mesta alldeles utmärkt. Gästerna som
bodde och åt på Resorten gav både mat och boende högsta betyg.
Rolf Gustavsson och Leif Mellqvist
Hjärtgolfen.

Hjärtgolfen spelades på Ekerum den 18 juni i strålande solsken. Större delen av startavgiften
gick till forskning för kvinnors hälsa och gav ett överskott på 9.540 kr som satts in på kontot
för Stiftelsen för kvinnors hälsa.
67 damer spelade Irish Greensome och vann gjorde Birgitta Nilsson och Eva Nelson med
utmärkta 62 slag. Tvåa kom Christina Granberg och Britt-Marie Johansson med 65 slag.
Dessa fick spela Sverigefinal som gick av stapeln på Lundsbrunns Golfklubb den 20 augusti.
Lillemor Fürst, Ulla Muhrén/Gustavsson, Ewa-Lis Petersson, Marika Riesz-Hernelius

Onsdagsgolfen
Den 27 september avslutades onsdagsgolfen med en slagtävling och en gemensam måltid med
prisutdelning.
Totalt genomfördes 23 tävlingar med 569 starter, en ökning med 7 %. 88 unika personer har
deltagit. Juli månad fortsätter att vara svårast att locka deltagare sannolikt beroende på de sena
starttiderna.
Onsdagsgolfen vänder sig till alla golfare med officiellt HCP tillhörande SGF-ansluten golfklubb
oavsett ålder och kön. I sommar har vi haft ett antal deltagare födda 1960 och senare men även ett
anta 80- och 90-talister.
Årets onsdagsgolfare bland damerna blev Ulla Muhrén Gustavsson och bland herrarna Leif
Mellqvist.
Ulla Muhrén Gustafsson och Lillemor Fürst
Juniorträning
Juniorträning har bedrivits våren fram till midsommar med ca 10 ungdomar i träning. Vi tränade två
ggr i veckan varav en gång i veckan var det spel på banan. Spelet på banan har engagerat ett antal
föräldrar som har hjälpt till. Veckan innan midsommar anordnades ett juniorläger på Ekerum med
21 deltagande medlemmar. Dessutom anordnades ett läger i juli med ungdomar från andra klubbar.
Ekerum anordnade finalen av Öland Banks juniortour i mitten av juli tillsammans med
Victoriagolfen vilket blev ett lyckat arrangemang med deltagare från Ölands samtliga klubbar.
Juniorträningen började åter igen i början av augusti och pågick till slutet av oktober.
Karl-Martin Härström
Utbildningsverksamhet 2017
Uppgifterna har i huvudsak bestått av att i samråd med klubbens pro planera och genomföra
medlemsträning, förbättra medlemmarnas regelkunskap samt att genomföra nybörjarutbildning.
Medlemsträning har funnits varje vecka under våren. Träningsprogrammet fanns tillgängligt på
klubbens hemsida. Till de flesta lektioner och kurser har det varit förmånliga priser för medlemmar.
Dessutom har serielagen fått kontinuerlig träning under sommarhalvåret. 5 veckor under
sommarmånaderna erbjöds medlemmar och gäster tematräning. Dessa teman var återkommande
varje vecka. Utfallet var bra och det blir en fortsättning sommaren 2017.
Regelfrågan vid paviljongen har fortsatt och den är uppskattad.
50 nybörjare har genomgått Grönt-Kortutbildning 40 av dem blev medlemmar under året.
Karl-Martin Härström
30 -54 projektet
Denna säsong har varit den andra, under vilken projektet 30-54 har genomförts. Projektets
målsättningar har varit samma som under det föregående året.
Projektets målsättningar har varit:
- Kontaktskapande med likasinnade, relativt likvärdiga golfare, allt i syfte att inspirera till
fortsatta och då enskilt inbokade spelrundor på våra två banor tillsammans med nyvunna
golfvänner.
- Stödja våra medlemmar att snabbare nå officiellt handicap (36) eller gärna lägre än så.

-

Inspirera till fortsatt golfspel i en klubb, som aktivt tar vara på och utvecklar nya
medlemmar och de med högre handicap till fortsatta/gärna utökade spelambitioner.
- Ovanstående målsättningar har uppnåtts. Flera deltagare har vid många tillfällen uttryckt sin
uppskattning av klubbens projekt. Deltagarantalet har varierat, men har vid varje enskilt
speltillfälle medgivit spel i minst två bollar, oftast fler än så.
Vid några speltillfällen har partners (maka/make, sambo, barn) inbjudits att delta, även om dessa har
hcp understigande 30. Detta har varit uppskattat. Vid flera tillfällen har partners deltagit trots att så
inte inbjudits till i de utsända månatliga kallelserna.
Sammanlagt har 21 medlemmar deltagit i projektet, varav 11 medlemmar har deltagit vid två eller
fler speltillfällen. 4 deltagare har deltagit vid fler än fem tillfällen.
Partners med lägre hcp än 30 har inbjudits delta vid några speltillfällen. 4 partners har deltagit vid
ett eller flera tillfällen.
Vid två tillfällen (24 maj resp. 7 september) har klubbens Pro, Karl-Martin Härström, genomfört
kostnadsfri gruppträning på rangen. Utbildningspassen har innehållit såväl närspelsmoment som
swingteknik och bollträff. 10 medlemmar har utnyttjat tillfällena till gruppträningen.
Björn Ljunggren
Vision 50/50
Som en av de första golfklubbarna i Sverige startade vi en spännande och långsiktig förändringsresa
för en mer inkluderande och jämställd golf via Svenska Golfförbundets nya
klubbutvecklingsprogram Vision 50/50.
– Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna
ökar i samhället. För styrelsen var det ett enkelt beslut, att aktivt arbeta för att öka jämställdheten i
klubben. Idag har Ekerum GK 68% män och 32% kvinnor. Målet är att fler kvinnor ska välja golfen
som fritidsaktivitet och att det blir en jämnare fördelning mellan könen på klubben, säger Håkan
Petersson, ordförande i Ekerum GK.
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar
och golfdistriktsförbund, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med
Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Det är den första utbildningen
i sitt slag i Idrottssverige och innehåller filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och
malldokument som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.
Ekerum GK anmälde sig direkt till den första omgången. Startskottet för utbildningen gick den 22
maj 2017 vid en kickoff arrangerad av Svenska Golfförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Tillsammans med 45 andra golfklubbar och sex golfdistriktsförbund bestod initialt vår klubbs
Vision 50/50-grupp av Håkan Petersson ordförande, Karl-Martin Härström golfansvarig, Elna
Hägglund ledamot och Staffan Marmolin ledamot. Under ett år skulle man genom gå utbildning i
genus och organisation, spana på och jämställdhetsskatta vår egen verksamhet, göra
nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på
klubben.
Det visade sig dock att arbetet med vision 50/50 blev väldigt tidskrävande och att vi i gruppen inte
kunde leva upp till vårt uppsatta mål, att genomföra utbildningen.
Staffan Marmolin
Hålvärdar
Verksamheten har fungerat tillfredsställande under året, men med varierande kvalitet på de olika
hålen. Gemensamma städdagar har gett banorna ett lyft. Ett antal peg-koppar har gått sönder under
året, varför de saknats på några hål. Göran Gustavsson har tillverkat nya, som efter målning
kommer att placeras ut på banorna inför nästa år. De räcker också till för att komplettera på tee:n,
där de tidigare saknats. Många hålvärdar deltog i den tävling, med efterföljande lunch, som KarlMartin arrangerade på Kalmar GK.
Ivar Lång

Golfvärdar
2017 har vi haft över 30 medlemmar som har fördelat ca 100 dagar som golfvärd. Golfvärden har
varit stationerad vid paviljongen för att de flesta stopp sker där samt under sista nio hålen.
Rondtiderna har gått ned enligt min bedömning och antal samtal till servicedesk om incidenter har
också gått ned.
Golfvärden har erhållit en lunchkupong för varje pass samt 500:- i presentkort i butiken efter tre
genomförda pass.
En utvärdering kommer att genomföras i januari 2018 för att sedan besluta om hur vi går vidare
under året.
Karl-Martin Härström
Hemsidan
En målsättning under året har varit att kontinuerligt uppdatera och marknadsföra hemsidan. Detta
har skett genom att ansvariga inom klubben ser till att hemsidan alltid är aktuell inom respektive
ansvarsområde och i olika sammanhang informera om att aktuell klubbinformation finns att hämta
på hemsidan.
Leif Mellqvist och Ewa-Lis Petersson

------------------------------------------------------------Styrelsen tackar klubbens medlemmar för visat förtroende under år 2016 och ställer härmed sina
platser till årsmötets förfogande.
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