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Kallelse till VÅRÅRSMÖTE 
med Vadstena Golfklubb 

Torsdagen den 24 mars kl 18, Vadstena Sparbank
Eventuella frågor besvaras på tel 0143-124 40
VÄLKOMNA!

Styrelsen för Vadstena Golfklubb

Få E-info från klubben!
Gå in på www.golf.se och skriv in 
er e-mail adress.

Så här går ni tillväga:
• Gå in på www.golf.se
• Välj ”logga in på min golf” 
• Logga in med golf-id och lösenord
• Välj ”mina uppgifter”

Detta tillvägagångssätt använder ni även 
för byte av adress, telefonnummer etc.

Tusen tack för hjälpen!

logga in här!

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 

samt jämte ordföranden skall justera mötespro-
tokollet.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det  
senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och  
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvalt-
ning under det senaste verksamhets- och  
räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
samt disposition av överskott respektive  
underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den  
tid revisionen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner.

12. Övriga frågor.
13. Avslutning. 

Vårmötet 2022

Väl mött 
24 mars!
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Styrelsen för Vadstena Golfklubb avger härmed 
följande verksamhetsberättelse. 
Styrelse:
Ordförande: K-G Broman 
Vice ordförande: Eva Andrén- Forsmark  
Kassör: Gudrun Stigsson  
Ledamöter: Tina Tybring-Andersson och  
 Per Gustafsson 
Suppleanter: Gunnar Andersson och   
 Magnus Blackstenius
Vadstena Golfklubb består av flera delar: Bana, 
Restaurang, Pro/Shop och Kansli. Klubbchef, ban-
personal, kanslipersonal och ideella medlemsin-
satser.
Basen är vår idrottsliga verksamhet, golfspelet!
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret 
haft 6 protokollförda sammanträden. Dessutom 
möte med olika sektionerna. Framflyttat höstmöte 
2020 och vårmöte 2021 samt höstmöte 2021. 
Sektioner: Ordförande:
Banan: Lars-Gunnar Svensson 
Dam: Karin Tjärnlund 
Fastighet: Lars Lundborg 
Herr: Vakant 
Tävling: Joakim Hallberg 
Barn & Ungdom Joakim Hallberg / Eva Axell 
Medlem: Vakant 
Marknad/sponsor: K-G Broman
Personal:
Klubb/banchef: Mats Bergmar (deltid). 
Banpersonal: Marcus Bergmar och Erik Karlsson 
(heltid).  
Andreas Johansson, Joachim Larsson och Lotte 
Juberg,  (deltid).  
Kanslipersonal: Ann Carin Lindquist (heltid) och 
Jessica Alkeskog (deltid). 
Agneta Granath, Alicia Adolfsson, Adam Brodd och 
Axel Feldt har vikarierat under helger och olika 
perioder av sommaren på kansliet resp. banan.
Entreprenörer:
Tränare: Joakim Hallberg 
Shop/Range:  Joakim Hallbergs Golf  
Restaurangen  Anders och Erik Felten 
Medlemsantal:  
Vid årets slut var vi 911 aktiva medlemmar,  en 
ökning med 40 personer från föregående år. Av 
medlemsantalet utgör 800 personer fullvärdiga 
medlemmar alla kategorier. I övrigt utgöres med-
lemsantalet av 22 distansmedlemmar, 73 green-
feemedlemmar, 4 studentmedlemmar samt 169 
passiva medlemmar. Vi hade 149 ungdomar 0-21 
år, en ökning med 9 st.

Medlemsavgifter har utgått med följande belopp:
Förmånsmedlem:  5.600:- 
Årsmedlem:  5.600:- 
Pröva på medlem:  3.000:- 
Greenfeemedlem:  1.600:- 
Distansmedlem:  1.600:-  
Student medlem:     900:- 
Passiv medlem:     500:- 
Junior 18 t.o.m. 21 år:   2.500:- 
Junior 14 t.o.m. 17 år:  2.000:- 
Junior 10 t.o.m. 13 år:  1.500:-  
Knatte t.o.m. 9 år:  1.000:- inkl. träningsavgift 
Träningsavgift:     500:- övriga juniorer 
Städavgift      500: -
 
Greenfee: Vardagar Helg
Seniorer  18-hål 450:- 450/550:- 
 12-hål 300:- 350:- 
 9-hål 225:- 250:- 
Juniorer 18-hål 250:- 250:-/300:- 
 12-hål 125:- 150:- 
 9-hål 100:- 125:-
Reducerad greenfeeavgift har tillämpats för våra 
samarbetspartners:  
Bråviken, Enköping, Karlskoga, Landeryd, Mjölby, 
Nyköping, NorrköpingSöderköping, Tranås och 
Östad.
Ekonomi:
Som framgår av bifogade resultat- och balansräk-
ning, visar resultatet för 2021 ett överskott av  
1 157 240 SEK mot budgeterat (0:-). Det fina resul-
tatet beror delvis på att vi fick in 162 000:- mer än 
budget på medlemsavgifter, 802 000:- mer på gre-
enfeeavgifter, samtidigt som personalkostnaderna 
blev 572 000:- mindre än budgeterat.
Investeringar har under året skett med:
För investeringar har i budgeten för år 2021  
upptagits följande:            
 Budget  Utfall                
Fastighet  80.000:- 66.000:- 
Markanläggningar 100 000:-       230 000:- 
Maskiner 711 000:-  965 000:-  
(Varav leasing,   -673 000:-       -673 000:-  
med i driftbudgeten) 
Inventarier/IT  20 000:-  0:- 
Baninventarier 30 000:- 9 000:-  
Bevattning   20 000:- 0:- 
Köket  20 000:-                  0:-
TOTALT 308 000:-  597 000:-

Forts ➞

Verksamhetsberättelse 2021
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forts verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen föreslår att årets överskott överförs  
till balanserade vinstmedel.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar, 
anställda, restauratör, pro och ideella personer som 
under det gångna verksamhetsåret lagt ner så mycket 
energi, fritid, kamratskap och personligt arbete, på 
byggnationer, golfvärdskap, städdagar, damm skötsel, 
sektionsarbete, ungdomsarbete, mm.
Vadstena i mars 2021.

Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2021
K-G Broman,          Eva Andrén-Forsmark,  
ordförande   vice. ordf.
Gudrun Stigsson, kassör                        
Tina Tybring-Andersson,  Per Gustafsson, 
ledamot ledamot
Gunnar Andersson,  Magnus Blackstenius, 
suppleant       suppleant
 

Ideellt arbete, gemenskap, lojalitet,  
kamratskap och solidariskt ansvar 
hoppas vi präglar vår klubb och 
dess framtid!

Resultaträkning
1/1-31/12, 2021 Vadstena Golfklubb
 
Intäkter 2021 2020  2019  2018   2017  
Medl. avgift  3 465 3 360 3 161  3 230  2 945  
Greenfee  2 602 2 471 1 769  1 719  1 510  
Sponsorer  675 661 655  625  658  
Tävling  132 153 202  187  153  
Hyror  60 52 44  48  42  
Div. bidrag  731 1 099 937  749  717  
Övrigt  467 416 406  365  259  
Summa intäkter  8 132 8 212 7 174  6 923  6 284  
  

Kostnader  2021 2020  2019  2018  2016  
Banan  1 644 1 450 1 531  1 394  1 329  
Fastighet  380 380 314  238  272  
Personal  3 129 3 448 3 648  3 329  3 271  
Administration  895 847 887  791  768  
Arrende  241 214 214  214  207  
Avskrivningar  366 354 333  325  374  
Finnans. Kost  147 119 121  105  112  
Övriga kostnader  173 56 113  72  37  
Summa kostnader  6 975 6 868 7 161  6 468  6 370  

Årets resultat 1 157 1 344 13  455  -86  

Avskrivningar       

Maskiner  Individuell avskrivning
Inventarier  Individuell avskrivning
Fastighet  1,50 %
Bevattningsanläggning  5 %
Markanläggningar  1 %
Mark 0 %

Tillsammans  
formar vi  

Vadstena Golfklubb – 
Din bana och klubb!
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Balansräkning
Balansräkning per den 31 december 2021,  
Vadstena Golfklubb
 
Tillgångar 2021 2020  2019  2018   2017  
Kassa  30 29 37  17  4  
Check  1 016 174 -922  -889  -1 176   
Intr.fordringar  0 16 0  0  0  
Övr. fordringar.  209 266 361  220  160  
Lager  345 270 270  274  197  
Summa oms. tillg.  1 600 755 -254 -378  -815    
 

Fastighet/mark  5 205 5 221 5 277  5 351  5 393  
Bevattning  349 421 448  478  494  
Markanlägg.  6 030 5 935 5 557  5 402  5 343  
Maskiner  427 156 123  145  145  
Inventarier 330 342 382 428 476 
 
Summa anläggn. tillg  12 342 12 075 11 787  11 804  11 851  

Summa tillgångar 13 942 12 830 11 533  11 426  11 036  

Skulder och eget kapital     
Lev. skulder  36 34 10  36  40  
Intrim. skulder  0 0  0  0  0 
Övriga. kort. skulder  991 1 038 1 109  994  976  
Summa kortsiktiga skulder 1 027 1 072 1 119  1 030  1 016   

Skulder kreditinstitut  4 600 4 600 4 600  4 595  4 674  
Summa långsiktiga skulder  4 600 4 600 4 600  4 595  4 674   
 
Eget kapital  4 446 4 446 4 446  4 446  4 446  
Bal. Resultat  2 712 1 368 1 355  900  985  
Årets resultat  1 157 1 344 13  455  -85   
Summa Eget kapital  8 315 7 158 5 814  5 801  5 346   

Summa skuld Eget kapital 13 942 12 830 11 533  11 426  11 036  
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 MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2015-2026
       MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2015-2026

 OBJEKT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Traktor+lastare
Minitraktor
Minitraktor

Vält
Vält 306 000 K

Greenklippare
Greenklippare

Golfbilar 394 000 K
Spruta avbet. 0
Fairwayklippare
Fairwayklippare
Bunkerkratta

Såmaskin
Blåsmaskin
Övrigt
Summa brutto
Inbyte / rabatt
Summa netto
Leasingkost./år

                                             

Mats Bergmar 2022-02-20

348 000 35 000
450 000

Luftare 160 000 16 000
10 000 181 000 18 000

Teeklippare 371 000 226 000 753 375
Semiruffklippare 499 000 50 000 700 000
Ruffklippare 16 000 894 000 49 000

384 000 38 000 800 000
37 500 773 500 54 000

Transp.fordon 102 000 15 000 11 000 20 000 188 875
138 000 11 000

81 000 100 000
49 000 890 000 892 000 72 000 32 000

900 000
11 000 200 000

Sanddressare
10 000
9 000

15 000
851 000 876 500 552 000 890 000 1 148 000 1 118 000 1 306 375 1 165 375 857 000 932 000 760 000 854 000
-50 000 -37 500 -21 000 -341 000 -578 000 -432 000 -341 125 -68 000
801 000 839 000 531 000 549 000 570 000 686 000 965 250 1 097 375
455 000 498 000 474 000 502 000 455 000 435 000 514 000 560 000

Avskrivningstider: Green, fw o teeklippare 5 år. Ruffklippare o transportfordon 7 år. Traktor, sandressare o luftare 10 år.  Kostnader inkl.moms.
Röda siffror inlösen kostnaden då vi köper maskinen från leasingbolaget.  K= kontantköp                                                                                                                                                                                 Mats Bergmar. 2011-01-19

Investering i ny vält.
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Kansliet informerar!
Vi välkomnar Kajsa (Anna-Karin Trygg) som ny medarbetare på 
kansliet och vi hoppas att hon kommer trivas bra hos oss. 
En presentation av Kajsa finner ni längre fram i Peggen.

Öppettider på kansliet under säsong
 
Vardagar 8.00–16.30 
Helgen och röda dagar 8.00–13.00 (kan variera 
något beroende på bokningsläget

För att så många som möjligt ska få tillgång till 
ej utnyttjade starttider ber vi om er hjälp. 
•  Vänligen boka av så tidigt som möjligt om   
 ni ej har för avsikt att spela. 
•  Boka ej upp en 4-boll om ni inte fyller hela   
 bollen bara för att ni önskar gå själva i en 2- eller 3-boll. 
•  Vi på kansliet kommer fortsätta att plocka ihop 2-bollar till 4-bollar  
 för att frigöra fler starttider.

Vagnsboden
Ni som har skåp, vänligen kontrollera att det nummer som ni har på 
skåpet på fakturan stämmer överens med det ni använder i vagns-   
boden. Om inte, kontakta kansliet! 
Vi har gjort om en del 40-skåp till 60-skåp, vilket gör att vi kan beta 
av kölistan en del under våren. Ni som står på kö behöver inte göra      
något, utan kansliet kontaktar er när det är dags. Har ni ett skåp 
som ni ej använder vänligen meddela kansliet så hjälper vi er. 

Postadress
Vadstena Golfklubb
Kungs Starby 801
592 94 Vadstena

Besöksadress
Hovsvägen, Hagalund
GPS-koordinater.  
Latitud: 56.8155423.  
Longitud: 16.706367.

Telefon
Kansli  0143-124 40
Shop  0143-124 80
Klubbchef  070-435 05 68
Pro  070-211 14 83

E-mail
kansli@vadstenagk.nu

Hemsida 
www.vadstenagk.nu

Ansvarig utgivare
K-G Broman 

Manus till Peggen
Mejlas till  
kansli@vadstenagk.nu 
eller skickas till klubben  
eller lämnas på kansliet.

Layout
Text & Bild Motala AB
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Presentation Kajsa Trygg 

Hej!

Kajsa Trygg heter jag och från och med denna säsong kommer jag 
att jobba i kansliet här på Vadstena Gk tillsammans med Jessica  och 
Anna-Carin.

Det känns jättebra, mycket nytt att lära vilket jag tycker är en positiv 
utmaning. Jag har tidigare, under många år, jobbat inom sjukvården 
på olika ”sätt”. 

2002 bytte jag bana och började på Turistbyrån här i Vadstena 
men de senaste åren, fram till i våras, har jag jobbat i Servicecenter    
(växel/reception) i kommunhuset här i Vadstena. Jag trivs verkligen 
med att bemöta människor i olika situationer.

Vad det gäller golfen har jag spelat av och till i många år, eftersom    
min man Leif alltid har spelat och väckte det intresset hos mig                 
också.

Sedan 2007 har jag varit medlem i Vadstena Gk så det har blivit en 
del rundor här på vår fina bana och härliga golfklubb. 

 Att nu få jobba med ett av mina fritidsintressen är ju bara så roligt. 

 Nu ser jag fram mot en härlig golfsäsong och att få träffa Er alla   
 glada golfare. 

 Ha det gott så ses vi snart!!

Välkommen till Vadstena!
Sveriges enda bank med huvudkontor i Vadstena
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Välkommen till Vadstena!
Sveriges enda bank med huvudkontor i Vadstena

Banan: 
Våren 2021 städade vi banan 20-21 mars. Vi var 
100 st. personer på lördagen samt 35 st. hårt     
arbetande medlemmar under söndagen. 
Ni gjorde som vanligt ett fantastiskt arbete med 
våra fastigheter och ute på banan. Ett stort TACK! 
Till er alla. Tack vare ert arbete kunde vi öppna 
med en nystädad bana med ordinarie greener   
och tee den 2 april. 
Banarbetet har som vanligt präglats av att för- 
fina banan med så små medel som möjligt. 
Nya träd har planterats på hål 4 och 16 enligt 
önskemål från bansektionen. Självsådda skott 
av träd och buskar har sparats i ruffarna och 
försetts med pinne och nät för att kunna bli 
stora.
Döda träd har fällts runt hela banan p.g.a    
Almsjukan.

Nya tee på hål 8 och 11 har iordningställts och 
kommer att öppnas under våren 2022.
Renovering och kantskärning av gångvägar har 
utförts runt hela banan. 
Återinvestering i bevattningsanläggningen har 
utförts enligt plan, på flera hål. 
Alla fairways och greener har hjälpsådds en 
gång, tee hjälpsås regelbundet under hela 
året. Hela banan har djupluftats under hösten.    
Fairwaydressning har påbörjats på hål 3.

Som en del i miljöarbetet på klubben, är nu 
en ny damm färdig på hål 15, fördelen med 
dammen är att vi renar större volym av vatten 
från omkringliggande åkermark samtidigt som 
vi slipper pumpa upp grundvatten för bevatt-
ning. Dammen vara färdig under våren 2020.    
Vi sparar högstubbar för insekter och fåglar. 
Ett antal fågelholkar har satts upp för att öka 
mångfallden av fåglar. Vi lägger även upp depå-
er med grenar och stammar på vissa ställen för 
att gynna den biologiska mångfallden, detta är 
ett led i vårt miljöengagemang. Vi har investerat 
i en elbil samt elektriska handredskap (trimmer, 
lövblås mm.) som en del i miljö och arbetsmil-
jöarbetet. Vi är numera godkända och miljö-    
certifierade enligt GEO. 
Ett stort TACK till damm-gruppen (med Börje 
Eriksson i spetsen) för att ni håller våra dammar 
så fina under säsongen, utan er hjälp skulle vi 
inte hinna med detta. Tack även alla andra som 
hjälpt till med olika projekt på banan under 
året. 

Investeringar gjorda på banan under 2021
• En demokörd hybrid greenklippare.
• En demokörd eldriven arbetsbil.
• En ny greenvält.
• Lösen av leasingkontrakt  på en green-     

klippare samt en växtskyddsspruta.

Fastigheterna
Restaurangen har renoverats under året. Höj-
ning av stekbord, Ny huv över ugnarna, Flytt av 
kylanläggning, nya hyllor i diskrummet samt en 
ny kyla/värme pump i restaurangdelen. Fast-
ighetssektionen har byggt ett nytt förråd på 
lastkajen samt underhållit övriga byggnader.  
Ett stort TACK till alla ni som har hjälpt till för 
ert fantastiska engagemang.

Investeringar gjorda på Fastigheterna under 
2021 
• En ny luftvärme/kyla pump till restaurang 

lokalen.
  
   Mats Bergmar 

Bana / fastighet  
verksamhetberättelse 2021
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Nytt teeområde hål 11
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Här följer information om de justeringar och 
förändringar som kommer att ske på hål 2, 4 
och 8 för att förbättra säkerheten på respek-
tive hål. 

Bakgrund 
Hål 2, 4 och 8 ligger vid golfbanans yttergräns 
och intill våra grannar som har sina hus/gårdar/
marker nära dessa tre golfhål. Respektive gran-
ne upplever en risk att bollar skadar människor, 
djur och byggnader. Av den anledningen måste 
vi förändra områden och spellinjer på dessa hål 
samt sätta upp nät som ska förhindra att bollar 
kommer in till fastigheterna.
Det finns många exempel på golfbanor som 
ligger nära vägar, flygplatser, järnvägar, bostads-
hus och hotell. Hål där man spelar parallellt 
och ibland över de intilliggande fastigheterna. 
Falsterbo, Jönköping, Hovås, Linköping, Stock-
holms GK, Åtvidaberg, Prestwick och St Andrews 
är ett antal exempel på golfbanor där det finns 
golfhål med stor risk. Golf är ett spel som utgör 
en säkerhetsrisk för spelare på golfbanan såväl 
som för människor och hus som befinner sig 
intill golfbanor. Du som har spelat golf på andra 
golfbanor både nationellt och internationellt har 
säkert sett hur hus och vägar ligger väldigt nära 
golfbanans spelfält. Det är mer vanligt än ovan-
ligt att det är så.

Problemområden
Hål 2 – Ladugården i dogleg med omkringliggan-
de mark och bostadshus och fastighet bakom 
greenen riskerar att träffas av sneda slag. 
Hål 4 – Ladugården till höger om buskaget vid 
150 meterspinnen riskerar att träffas av sneda 
slag.

Hål 8 – Ladugården med omkringliggande mark 
och bostadshus till höger om vägen är i farozo-
nen.  

Vem slår de farliga slagen och från 
vilken position?
Hål 2 – Här är det framför allt långslående spela-
re som försöker gå direkt mot green med sitt ut-
slag. Ofta med slagriktning vänster om buskaget 
vid tee. Ett misslyckat slag kan då hamna på eller 
intill ladan i dogleg. Spelare som går direkt mot 
green och väljer för mycket klubba eller får en 
oväntad vänsterskruv kan nå fastigheten bakom 
2:ans green. Att spelare slår sina inspel över hela 
greenen in till fastigheten bakom, tror vi inte är 
det som orsakar problemen. 
Hål 4 –  Framför allt långslående spelare som slår 
sitt andra slag, riskerar att träffa ladan/gården till 
höger om buskaget vid 150 meterspinnen. Spe-
ciellt när dessa spelare ligger i semiruff/ruff till 
höger om fairway och satsar direkt mot greenen. 
Ett misslyckat slag med högerskruv kan då träffa 
ladan eller gårdsplanen.
Hål 8 – Här kan i princip alla spelare slå ett slag 
över vägen med de risker som det innebär. 
Misslyckade utslag med högerskruv från tee 58, 
53 och 50 riskerar att nå marken till höger om 
vägen. Även andra slag från i början av fairway 
eller semiruff/ruff på höger sida innan ”gubbhyl-
lan” kan flyga bollen till höger sida om vägen. På 
detta hål har vi ägnat mycket tid åt att studera 
och analysera spelet. Det vi ser är att gästande 
spelare tror att hålets spellinje är mer till höger 
än vad den egentligen är. 

Sektionens arbete har bl.a.  resulterat i en prioriteringslista med önskade åt-
gärder. På listan finns bl.a. en önskan om att samtliga fyra bansträckningar får 
markerade mätpunkter på respektive tee samt önskemål om trädplanteringar 
och renovering av tee på hål 9 och 11. Mycket av sektionens tid har lagts på att 
utarbeta en strategi för hur säkerheten på hål 2, 4 och 8 ska förbättras.   

Vi har under säsongen fått input från medlemmar. Något som vi  
välkomnar och gärna ser mer av.

Bansektionen 
Verksamhetsberättelse 2021
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Åtgärdsplan
Vadstena GK vill självfallet minimera riskerna 
med misslyckade golfslag och verka för att våra 
grannar inte ska få inslagna bollar på sina ägor. 
Vi vill även att dessa förändringar medför en 
fortsatt positiv upplevelse av spelet golf. Gol-
fen är idag utsatt för hård konkurrens och det 
är av yttersta vikt att vi värnar om den unika 
golfupplevelse Vadstena GK ger. Speciellt våran 
ut-slingan (hål 1-9) har en unik uppsättning och 
variation som vi vill värna om. De första 9-hålen 
på Vadstena GK består av 3 st par 3 hål, 3 st par 5 
hål och 3 st par 4 hål. Det ger en mycket varierad 
och rolig spelupplevelse. Det är inte många golf-
klubbar som kan ge den variationen. Att förändra 
ett golfhål från grunden kräver god omsorg och 
kunskap om spelets alla delar. Det har spelats 

golf i över 60 år på Hagalund och det måste vi 
utgå ifrån samt värna om. Därför har Vadstena 
GK konsulterat flera kunniga aktörer i ärendet. 
Svenska Golfförbundets bankonsulent Carl Johan 
Lönnberg har varit på plats och givit oss sina 
rekommendationer. Fd Klubbchef/Banchef Mats 
Bergmar har varit med under hela processen. En 
mycket välrenommerad banarkitekt och före det-
ta tourspelare, Adam Medniksson, följde med vår 
ordförande KG Broman ut på banan och delgav 
sin åsikt om hur problemen kan lösas. Vår egen 
bansektion där Lars Gunnar Svensson är ordfö-
rande och pro Joakim Hallberg samt vår banchef 
Marcus Bergmar har jobbat med detta ärende 
under ett par år.

Hål 2: Vi avser att sätta upp ett slagnät på vän-
ster sida om utslaget, samt plantera träd från tee 
fram till dogleg. Detta kommer att ta bort möjlig-
heten att gå direkt mot greenen. Hålet kommer 
få en tydligare karaktär av dogleg med trädplan-
teringar vilket ger hålet en bättre spelupplevelse. 
Gästande spelare kommer enklare att kunna se 

spelriktningen och målområdet från tee. Bakom 
greenen kommer nätet förlängas åt vänster samt 
höjas ytterligare ca 1,5 meter.

Hål 4: Vi kommer styra spelet något mer åt vän-
ster genom att högruffen på högersidan flyttas 
några meter, ruff/semiruff flyttas även så att fair-
way klipps något mer till vänster. Trädplantering-
ar på högersidan bör ge spelare ett incitament 
att sikta mer till vänster. På den tomma ruffytan 
efter buskaget på högersidan vid 150 meterspin-
nen ska träd planteras för att spelare inte ska 
försöka rikta sina slag mot det området. Dogleg 
på golfhålet blir tydligare och spel från fairway 
premieras. 

Hål 8: Nät ska sättas upp utmed tee mot vägen. 
Nätet kommer styra spelet mer till vänster från 
utslaget. Fairway klipps ut till vänster och en 
siktpinne placeras på toppen av kullen för att 
visa rätt riktning från tee. Semiruff/ruff på höger 
sida flyttas något mer till vänster. Efter dammen 

Visar nya nätets placering på hål 2. 

Visar nya planerande trädplanteringen som kommer 
ge under våren 2022

Banvandring med bankonsulent Carl Johan      
Lönnberg 30/8-21
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flyttas högruff, ruff och semiruff in betydligt 
mer till vänster. Fairway kommer klippas smala-
re, Nuvarande fairway är 40 meter bred, vilket 
är mer än rekommendationen för en normal 
fairway. Ny fairwaybredd blir ca. 25 meter. Hela 
högersidan från kastanjen till 150 meterspinnen 
kommer bli ett stort pliktområde. Detta gör att 
den långslående spelaren som försöker hålla till 
höger för att kunna slå andra slaget mot greenen 
tvingas slå mer till vänster. Hålet blir för denna 
kategori spelare betydligt mer utmanande då 
vi inför ett strategiska ”risk and reward” från 
tee. Att välja driver från tee kanske inte alltid är 
det bästa valet. Det nya pliktområdet kommer 
underlätta för alla spelare då man får droppa en 
ny boll, (vid förlust av boll), istället för att slå en 
ny boll från tee. Tee 53 flyttas till tee 58 och tee 
50 flyttas till tee 45. Skylt vid tee 53/58 kommer 
sättas upp som beskriver hur spelaren ska agera 
för att minimera risk för skada på människor och 
egendom.
Någon garanti för att bollar inte kommer hamna 
hos våra grannar (nollvision) kan av naturliga skäl 
inte lämnas. Alla som försökt sig på spelet golf, 
inser detta.  

Spelarens ansvar är också mycket viktigt. Det 
finns inga regler inom golfspelet som säger att 
du inte får slå ditt slag på ett eller annat sätt. 
Man kan inte heller styra över klubbval eller stra-
tegier. Men vi vill poängtera att alla ansvarar för 
att spela på ett säkert sätt och göra klubbval och 
välja spelstrategier som inte utsätter någon för 
en säkerhetsrisk.

Arbetsplan och framtid
Våren 2022 kommer vår banchef sätta upp näten 
och tillsammans med bansektionen lägga ut 
och klippa de nya konturerna på respektive hål. 
Under säsong kommer vi planera för kommande 
trädplanteringar. Alla parter kommer noggrant 
följa utvecklingen och Vadstena GKs styrelse   
håller löpande alla intressenter informerade. 
Sammantaget kommer ovan beskrivna åtgärder att 
bidra till en säkrare golfmiljö, med en bibehållen 
positiv golfupplevelse.

Nytt nät på hål 8, ca 35 m.

STÄDDAGAR
Är planerade till 26–27 mars.  
Vi ses kl 09.00–12.00. 

INFO om städdagar kommer på hemsidan, 
i klubbhuset och sociala medier, ni som har 
anmält e-mail kommer även att få det där. 
Är ni tveksamma, ring kansliet 0143-124 40.



14

Tävlingssektionen har under 2021 bestått 
av: Mats Centervad, Eva Palmér Axell, Lotta 
Thorell , Arne Sjöberg, Lennart Håkansson, 
Henrik Elofsson, Kicki Sandberg och Joakim 
Hallberg. I sektionen finns även HCP-sek-
tionen som består av Johan Carlsson och 
Joakim Hallberg. Tävlingarna har genomförts 
med hjälp av många frivilliga och medlem-
marna i tävlingssektionen. Hcp-sektionen 
behandlar olika önskemål om hcp, och ser 
över deltagarlistor och resultat under året.

När väl restriktionerna för tävlingar släppte 
i början av sommaren kunde vårt tävlings-
program inledas och då med ny tävling den 
7 juli. MAXI Motala Scramble som spelades 
i två klasser; Mixad och 2-generation. Det 
blev en riktig succé med fullt startfält i båda 
klasserna. ICA Maxi bjöd på ett mycket fint 
arrangemang under dagen. Mixad klass 
vanns av Ulla Brodd & Claes Dorch och 2- 
generations vanns av Oscar och Göran Jidell. 
Golfveckan är som vanligt en av årets höjd-
punkter och alla tävlingar hade ett stort del-
tagande. Under veckan arrangerade tävlings-
sektionen en gemensam prisutdelning med 
grillbuffe och golf-quiz och kringaktiviteter 
som blev mycket uppskattad. Tävlingssektio-
nen vill rikta ett stort tack till alla sponsorer 
och alla ni som hjälpt till vid tävlingarna.

Utöver sektionens tävlingsprogram genom-
fördes de löpande klubbtävlingarna; Dam 
& Herr Golfen, Lobell Golfen och Shopen 
höst-tävlingar. Tyvärr kunde inte årets 
Matchspel genomföras på grund av restrik-
tionerna tidigt under säsongen. Årets segra-
re av Guld Puttern blev Gunnar Andersson. 

Guldputtern som är en inbjudningstävling till 
alla som har kommit topp-5 i någon tävling 
under säsongen.

Klubbmästerskapet spelades i augusti må-
nad och där segrade Åsa Conradsson i Dam-
klassen och Jan Wiik i Herrklassen. Grattis till 
er båda och ni kan titulera er ”The Vadstena 
Champion Golfer of the Year”.

Sektionen vill tacka Marcus och Mats med 
övrig personal som alltid ser till att golf-     
banan är i bästa skick inför tävlingarna.      
Nu ser vi fram emot säsong 2022 och alla 
golftävlingar på Vadstena GK. Undertecknad 
lämnar ordförandeskapet för tävlingssek-
tionen och ny ansvarig för tävlingar blir vår 
klubbchef Anna Carin Lindqvist. Tack till all ni 
som vara mig behjälplig under dessa år.

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

Tävlingssektionen 
Verksamhetsberättelse 2021 
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Barn och ungdomssektionen består av Joakim Hall-
berg & Eva PalmérAxell. Sektionen jobbar ständigt 
och har möten regelbundet under hela året. Verk-
samheten är omfattande och växer för varje år.
Verksamhetsområde för BUS är träning, aktivite-
ter, läger, prova på golf, skola & golf och tävling för 
barn och ungdomar i åldern 6-21 år.  Det grundläg-
gande är att ha kul i sitt golfande, träffa kompisar, 
känna att man utvecklas som människa och göra 
framsteg som golfare. 

Knatteträning (6–9 år)
39 knattar har på måndagar lekt och tränat golf 
indelade i tre grupper. För att introducera spelet 
använde vi 30-bana, 50-bana samt korthålsbanan. 
Här anpassades spelet smidigt och kunde stegras 
efter ålder och mognad genom olika banlängder 
och olika typer typ av boll; innebandyboll, tennis-
boll eller golfboll. Ledare var Moa Storm Edholm 
tillsammans med våra äldre juniorer.

Juniorträning (10–18 år)
73 st juniorer deltog i våra grupper som tränade en 
gång i veckan från slutet av april t.o.m september. 
Dessutom genomförde vi spelträning varje vecka. 
6-9 hål med inriktning på banvana, spelstrategi och 
spelformer.
Vi vill att tävlingsmomentet ska vara lika natur-
ligt som i andra idrotter och har uppmuntrat och 
stöttat de juniorer som velat tävla både på klub-
ben och på andra banor. Vid några tillfällen fanns 
ledare på plats för att stötta före, under och efter 
tävlingen.
Tränare har varit Eva PalmérAxell, Joakim Hallberg, 
Moa Storm Edholm och Ebba Klippinger.

Minitouren
Banspel för de som har hcp 37 och högre och en 
av våra viktigaste aktiviteter. Syftet är att få spel-
vana, träna regler och golfvett, klara grönt kort 
samt att sänka hcp. Minitouren genomfördes på 
söndags-eftermiddagar och aktiverade föräldrarna 
som gick med som faddrar. Det är viktigt att våra 
yngsta golfare och de nya juniorerna får komma ut 
på 18-hålsbanan och uppleva golfspelet.
Fredagstouren
Banspel för de äldre och för de som har hcp 36 och 
lägre. Minst en ledare var med och vi tränade på 
olika spelformer, spelstrategi och tävlingsmoment.

Östgötaserien
En mycket populär aktivitet som spelas med fyr-
mannalag. Vi möter lag från andra Östgötaklubbar 
i  matchspel, både bästboll och singel och tävlingen 

spelas med hcp. För flera är detta första tävlingen 
utanför hemmaklubben. Vi deltog med olika lag 
varje gång så att många fick möjligheten att spela.

Läger
Vi anordnade två läger under säsongen. 
• Hemmaläger i fyra dagar för samtliga juniorer 

oavsett ålder och hcp, 60 deltagare.
• Prova-på-läger i två dagar för ungdomar som vill 

testa på golf, 15 st. Till detta läger fick vi ett eko-
nomiskt bidrag från Lions Vadstena. 

Poängjakten
Tjejernas poängjakt arrangerades av SGF och 
omfattade tjejer i hela landet och gick ut på att 
spela mycket golf. Varje 9-hålsrunda gav 1 p. Tre 
tjejer från Vadstena GK spelade så många rundor 
att de kvalificerade sig att spela i Östergötlands                
3-manna- lag i Sverigefinalen.
Pojkarnas poängjakt arrangerade vi lokalt på 
klubben. De samlade poäng genom att både träna 
och spela mycket. Olika träningsövningar samt 
golfrundor gav olika mycket poäng. Lyckad aktivitet 
som inspirerade killarna. Som avslutning på detta 
spelades ”Race to Lanna”, finalen på Lanna Lodge 
fantastiska korthålsbana. Där spelade även golf-
proffset Johannes Axell med grabbarna och utma-
nade dem. 

Tjejsatsning
Flera av tjejerna deltog också i aktiviteter som 
Golftjej Östergötland bjöd in till. Syftet är att locka 
till oss och behålla tjejjuniorer i golfen.  
2021 gjorde vi följande: 
• erbjöd rangekort 
• extra banspel 
• höghöjdbanan i Sörsjön 
• mörkergolf

Grabbhäng
Alla pojkjuniorer inbjöds att träna tillsammans 
med två golfproffs, Gabriel och Johannes Axell.  
17 st grabbar deltog. Förebilder är viktigt för ut-
veckling.

Skola och golf 
Vi samarbetade som vanligt med skolan. Samtliga 
elever i åk 2-6 fick chansen att prova på golf under 
idrottslektioner.  

Vinterträning 
Säsongens vinterträning genomförde vi i Skänninge, 
Birger Jarls Hallen. Träningsdagen var fredagar kl 
17.00-18.30, perioden nov-mars. Omkring 6-10 delta-
gare. 

Barn- och ungdomssektionen
Verksamhetsberättelse 2021
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Amanda
Amanda har bara spelat golf i två säsonger men 
oj så hon har spelat! Tala om att bli hooked.            
Åtskilliga träningstimmar har lagts ner och       
otaliga golfrundor som resulterade i bl a riksfinal i 
Teen Cup och deltagande på Supercamp, läger för 
lovande juniorer i regionen. Amanda har också 
med den äran tagit sig an uppdraget att vara en 
av ledarna i vår viktiga knatteträning.

Till hösten början hon golfgymnasiet i Åtvidaberg.

– Vad vill du få ut av dina år på golfgymnasiet?

Jag skulle vilja utvecklas som golfare och       
människa. Att få chansen att gå på en skola med 
likasinnade kommer bli skönt och kul. 

– Vad är dina styrkor respektive svagheter 
som golfare?

Mina styrkor som golfare skulle jag vilja säga är 
min träningsmängd och min vilja att lära mig 
nya saker. Jag ger mig inte förens jag klarat min 
uppgift. En av mina svagheter är att jag har en 
tendens att blir väldigt nervös under dom första 
hålen på mina tävlingar. 

– Vilken studielinje har du valt.

Jag har sökt till samhäll som första val.

– Hur ser en typisk dag ut på ett golf-           
gymnasium?

Det är svårt att svara på men om man kollar på 
1:ornas schema i år har dom träning på morgonen 
eller eftermiddagen och sedan ett gemensamt 
träningspass på kvällen. Och skola mellan det där 
såklart.

Celeste 

I förra numret av Peggen berättade Celeste (då 
hon intervjuades i rollen som knatteledare) att 
hon har siktet inne på golfgymnasium - check på 
den! Nu har hon fått beskedet att hon kommit in, 
i Åtvidaberg. Efter många års innebandyspel har 
hon lagt innebandyklubban på hyllan för att få än 
mer tid till sin golf. 

Vad vill du få ut av dina år på golfgymnasiet?

Det jag vill få ut av mina år på gymnasiet är att 
utveckla mig själv som golfspelare och ha roligt 
med nya kompisar.

Vad är dina styrkor respektive svagheter som 
golfare?

Mina styrkor är att jag fysiskt stark, har en bra 
sving och jag är tävlingsinriktad. En svaghet är att 
jag har en kort stubin, främst när jag spelar med 
mina föräldrar. En annan svaghet är att jag inte 
gillar att förlora eller det kan jag förresten vända 
och se som något bra som motiverar mig till att 
jobba hårdare och träna mer.

Vilken studielinje har du valt?

Jag har valt Samhäll Beteendevetenskap som 
första hand. 

Hur ser en typisk dag ut på ett golf-             
gymnasium?

En typisk dag på ett golfgymnasium ser ut så att 
man har morgonträning, vanliga lektioner under 
dagen och eftermiddagsträning / kvällsträning. 
Där emellan är det viktigt att fylla på med bra 
mat för att kunna orka med träning och läxor.
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Året 2021 har varit ytterligare ett konstigt 
år. Även 2021 har det spelats golf men sek-
tionens arbete har blivit lidande då det varit 
svårt att träffas och två sektionens medlem-
mar har drabbats av sjukdom. Så sektionens 
vanliga höstarbete har blivit kraftigt lidande.

Under året har vi fått förstärkning av Ivar 
Lundbergh, vilket har betytt mycket för sek-
tionen. Ivar är biolog och mycket kunnig och 
har mycket god kännedom om hållbarhet 
och miljö. Även internationellt.

Ivar arbetar dock i Stockholm och varit där 
större delen av hösten. Så den rapport han 
påbörjade före sommaren har inte slutbear-
betats. Detta kommer att ske under våren 
2022.

OnCourse, verktyget för certifieringen, har 
uppdaterats av Mats B, Anna-Carin och 

Marcus för 2021 men ännu inte godkänts av 
GEO, vilket kommer att ske i februari eller 
mars 2022.

Gösta Thorn har fortsatt att inventerat blom-
mor, örter och träd på banan. Tyvärr har 
pandemin ställt till det att slutlig dokumenta-
tion inte blivit gjord. Det arbetet kommer att 
göras under våren 2022.

Offerter på solceller har begärts in.

Förutom Ivar så hade vi önskat ytterligare 
förstärkning till Sektionen. Tyvärr har så 
inte skett. Vi hoppas på bättre engagemang 
2022.

Med vänlig hälsning

Claes Alströmer 
Sektionsordförande

Verksamhetsberättelse för  
Hållbarhets- och miljösektionen 

Marknadssektionen har haft ett mycket 
bra år. Alla hål har vi lyckats fått sponso-
rer till.
Vi kunde också genomföra vår sponsordag. 
Vi började med en utsökt lunch på Vadstena 
Golfrestaurang för inbjudna sponsorer, ban-
personal, klubbchef och kansli. Efter lunch 
gick vi ut och spelade 9 hål scramble 2-man-
na, vinnare Paragera! 
En mycket uppskattad dag av alla närvaran-
de. Vill där tacka GolfStore Vadstena och 
Joakim Hallberg för hjälp med bra prisbord 
och allt runt omkring.
Själv har också haft Paragolf på put-
ting-green varannan vecka från maj till sep-
tember för strokeputtarna där vi uppnått bra 
resultat. Överläkare Ulf Rosenqvist Medicin-

ska specialistkliniken Endokrinmottagningen 
har deltagit en gång och tyckte att allt fung-
erade bra. Vi har också haft bra kontakt med 
Motala Vadstena Tidning och Corren. 
Även RF/Sisu och Johan Råsbrink vill jag 
tacka för ett mycket gott samarbete. Mark-
nadssektionen har detta år bestått av Johan 
Nilsson och Rickard Löwenhoff samt under-
tecknad.
Ett hjärtligt tack för ett gott samarbete.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till 
företag/sponsorer som stödjer vår verk-
samhet på Vadstena Golfklubb.

Klas-Göran Broman
Marknadsansvarig, Vadstena Golfklubb

Marknadssektionen 
verksamhetsberättelse
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Säsongen 2021 började lite tveksamt med 
anledning av pandemin och osäkerhet kring 
möjligheten att arrangera sammankomster. 
Detta gjorde att vi inte hade någon upp-
taktsträff i början av säsongen vilket jag 
personligen tycker var något som fattades.

Den 5:e maj startade vi i alla fall med dam-
golfen. Deltagande har varierat under sä-
songen men i stort sett har alla tillfällen 
kunnat genomföras. Till följd av pandemin 
anpassades anmälningsrutinerna enligt 
följande:

• Ingen anmälan eller betalning i shopen

• Betalning endast med swish till 070-778 84 
60 
- Gäller även som anmälan 
- Ange namn och hcp i anmälan

• Resultat skickas via sms till 070-778 84 60. 
Inga listor i klubbhuset

Agneta Lundborg är den som med bravur 
hanterat anmälningar och vinstutdelningar 
under säsongen. 

Förutom ett uppehåll den 28:e juli med an-
ledning av golfveckan spelades damtävling-
arna fram till den 15:e september. Pandemin 
satte även stopp för gemensam avslutning 
tillsammans med herrarna, ett beslut som 
ansvarig för herrgolfen och jag fattade 
tillsammans. Förhoppningsvis kan höstens 
avslutning kompensera för förra årets ute-
blivna avslutning.

8:e augusti genomfördes ”Nya Damdagen” 
vilket i år blev en tävling som bara vände 

sig till Vadstenas medlemmar. Anledningen 
till detta var företrädesvis två, dels, jag vet 
att det börjar bli tröttsamt, pandemin och 
dels att vi inte hade någon huvudsponsor. 
Sponsorer raggade vi istället lite här och var 
och det blev till slut ett stort prisbord. Vi fick 
också, via Eva Palmér Axell, hjälp från en av 
våra juniorer, Amanda Jurander, så att vi un-
der tävlingsdagen fick ett inslag av ”beat the 
junior”. Vi spelade bästboll-poängbogey med 
lottade lag och lite bus längs med banan. Vi 
drabbades tyvärr av ett kraftigt åskoväder 
och fick avbryta tävlingen efter hål 13. Det 
var trots detta ett glatt gäng som samlades i 
restaurangen för prisutdelning och ett antal 
hade även beställt mat som vi åt tillsammans 
efteråt. Segrande ur tävlingen gick Anna 
Axman och Jenny Bytander med 39 poäng 
på 13 hål. 

Vadstenas damer har under säsongen 2021 
gjort mycket goda resultat i seriespelen. Vad-
stena hade ett lag i Serie 2 under ledning av 
Yvonne Rajfors och ett i D50 under ledning 
av Tina Tybring och Annchristin Kristiansson. 
D50 placerade sig på en hedrande tredje 
plats och Serie 2 laget lyckades med bragden 
att vinna hela serien. Mycket bra spelat av 
båda våra serielag!

Nu ser vi framemot ett 2022 med mindre 
pandemi och mer socialt umgänge, en och 
annan golfrond ska vi väl också hinna med.

Karin Tjärnlund 

Verksamhetsberättelse för  
Damsektionen 
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Förmånsmedlem* 5600:-
Möjlighet att boka tid hur långt i förväg som önskas. 
Får ha 6 samtidiga bokningar varav 2 på helgen. Får 
tillgång till klubbens avtal med andra klubbar. Kan 
få familjerabatt. Dina gäster i bollen får 50kr rabatt 
på ordinarie greenfeeavgift (18 hål).  Innehavare av 
spelrättsbevis (22 år och äldre). 

Årsmedlem* 5600:-
Möjlighet att boka tid en vecka i förväg. Får ha 3 
samtidiga bokningar, varav 1 på helgen och 2 på 
vardagen. Får tillgång till klubbens avtal med andra 
klubbar.  Ingen spelrätt krävs. 
Önskas samma rättigheter som förmånsmedlem 
finns ett visst antal spelrätter till salu. Kontakta  
kansliet.

Passiv 500:-
Medlem som under året inte har möjlighet att  
spela. Innehavare av aktivt spelrättsbevis.

Greenfeemedlem* 1600:- 
Betalar reducerad greenfee.  -150kr på 18 håls  
greenfee. För dig som inte spelar så många  
rundor/ år.  

Distansmedlem 1600:-  
Betalar reducerad greenfee.  -150kr på 18 håls 
greenfee. För boende utanför Östergötland.

Studentmedlem 900:-  
Betalar reducerad greenfee.  -150kr på 
18 håls greenfee. För student 19–28 år.

Prova på-medlem 1 år 3000:-  
För dig som ej varit medlem på Vadstena GK  
de senaste 5 åren

Sommarlovsmedlem 2100:- 
2 månader 7/6 – 20/8. Övrig tid full  
greenfeeavgift. För student 19–28 år.

Junior 18 till 21 år* 2500:-
Spela så mycket du vill.

Junior 14 till 17 år 2000:-
Spela så mycket du vill.

Junior 10 till 13 år 1500:-
Spela så mycket du vill.

Knatte upp till 9 år 500:-
Spela så mycket du vill.

Familjerabatt  2 senior + junior på samma 
adress får spela för 12 500 kr exkl. skåp o  
städavgift*.

* Städavgift Tillkommer 500:-. Betalas tillbaka 
med presentkort under vårens städdagar.

Övrigt Hedersmedlemmar, personal och med-
lemmar som efterskänkt sin revers, innehar  
spelrätt, men behöver inget spelrättsbevis, är 
förmånsmedlemmar.

Årsavgifter på  
Vadstena Golfklubb 2022
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I förra Peggen gjorde vi en förklaring till varför 
avgifter och bokningsregler ser ut som det gör.

För att så få som möjligt inte ska missa det och 
för att det är viktigt att öka förståelsen för varför 
styrelsen tar de beslut de gör, tar vi en genom-
gång igen.

Vi har en bra och jämn standard på banan, 
service mm och det vill vi gärna fortsätta arbeta 
för. Att vi har kunnat hålla denna standard utan 
höjd medlemsavgift under de senaste fyra åren, 
beror delvis på att vi har haft förmånen att vara 
attraktiva för greenfeegäster. Detta är en av för-
klaringarna till att vi har den fördelning av med-
lemstider respektive gästtider som vi har. Vi är 
beroende av de greenfeeintäkter som vi haft för 
att kunna bibehålla den produkt vi presenterat. 
Med det sagt betyder det inte att greenfeegäster 
är ”viktigare” vilket vi får höra ibland.  
Ni medlemmar är grunden och är otroligt 
viktiga för Vadstena GK och dess framtid! 
För att kunna hålla nere medlemsavgifterna 
kommer vi även fortsättningsvis som det ser ut 
nu behöva gästspelare, annars kommer ni som 
medlemmar behöva bära en större kostnadsan-
del. Under 2021 stod medlemsintäkterna för 3,5 

milj. och greenfeegäster för 2,6 milj. Om vi skulle 
halverar greenfeetiderna, gör det att vi i grova 
drag förlorar 1,3 miljoner i intäkter, om vi skulle 
fördela det på er medlemmar skulle det innebära 
en ökning med dryga 1000kr per medlem/ år för 
alla medlemskategorier. 

För att bokningsbara tider ska fördelas rättvist 
mellan de medlemskategorier som är likvärdiga 
behöver vi vara noga med att registrera golf-id 
på samtliga spelare i en bokning och det gäller 
såväl enstaka tider som gruppbokningar. An-
komst registrering är fortfarande viktigt så att vi 
får en rättvisande statistik.

Förändring och utveckling av bokningsregler 
samt medlemskap är något styrelsen arbetar 
med kontinuerligt och de beslut som fattats har 
tagits med den statistik och siffror vi har tillgäng-
liga som grund.  

2021 var ett bra år och resultatet visar positivt. 
Det i sin tur betyder inte att vi har så mycket 
”rena” pengar i kassan. Vi är i behov av att stärka 
vår likviditet så att vi inte behöver nyttja check-
krediten för att klara oss över vintern, tills med-
lemsintäkterna betalas in. Varje inkomstår måste 
kunna bära sina egna kostnader. 

Varför har vi de  
bokningsregler vi har?        

dekaler | storformat | trycksaker | grafisk form | bildekaler | banderoller | gatupratare | roll-up

LOKALT PRODUCERADE  
profil- och reklamprodukter!

textbild.se  

Vill du och ditt företag stötta Vadstena Golfklubb med en reklamplats?  
Vi tar fram layout, väderbeständig skylt och levererar den till klubben. 
(Kontakta kansliet för mer detaljer om sponsoravtal!)

Text & Bild, Fabriksgatan 12, MOTALA    info@textbild.se   0141-480 40
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Här på klubben står inte arbetet stilla trots att 
det är lågsäsong. 

Hall och kansli i klubbhuset har snyggats till och 
vi har försökt att skapa en varm välkomnan-
de hemma hos känsla. I enkätundersökningen 
Players1 har det framkommit att ni medlemmar 
saknar utrymme att ”hänga” i när exempelvis 
restaurangen har stängt. Vi har som ni kanske 
vet ett begränsat utrymme och vi har försökt 
med ganska små medel och ideella krafter att 
skapat en sitthörna i hallen. Längre fram i peg-
gen hittar lite bilder och namn på dem som gjort 
det möjligt. 

All tidigare information som fanns på våra 
anslagstavlor och lite var stans i hallen finns 
att finna, men till viss del hänvisar vi till vår nya 
hemsida. Naturligtvis finns slope, lokala regler 
mm tillgängliga och vi hoppas att ni ska finna 
det något lättare att hitta den information som 
verkligen är aktuell.

Som jag nämnde har vi en ny hemsida  
vadstenagk.nu, gå gärna in och titta. Vi kommer 
att använda den för att få ut aktuell information 
och har ni något ni tycker att vi ska publicera, 
kontakta Jessica via tavling@vadstenagk.nu. Kom-
munikation är alltid svårt och vi har därför valt 
flera olika kanaler. Hemsidan är en, men vi kom-

mer också att använda sociala medier i större ut-
sträckning än tidigare. För att försöka nå ut till så 
många som möjligt kommer ett nyhetsbrev med 
den viktigaste informationen att skickas ut några 
gånger under säsongen som uppföljning av vad 
som läggs ut på exempelvis FB och Instagram.  
Det kan handla om rapport från styrelsen/ 
klubbchef, banan, kansli eller något spännande 
som ni medlemmar har att berätta. Ta kontakt 
med Jessica på tavling@vadstenagk.nu om ni har 
någon kul idé om vad vi kan lägga ut.

Vi på Vadstena Golfklubb strävar efter att ut-
vecklas och ni medlemmar är ju hjärtat i vår 
verksamhet. Det är därför vi är i stort behov av 
er medlemmars synpunkter och idéer. Tveka 
aldrig att lämna in ett förslag! Gärna skriftligen 
alternativt ta kontakt med styrelsen, Marcus 
Bergmar (banchef) eller mig Anna Carin Lind-
quist (klubbchef).

Det är vi tillsammans som skapar en  
härlig golfklubb med bra bana, klubb och  
entreprenörer!

Ta hand om er så ses vi när säsongen börjar

Anna Carin Lindquist/ klubbchef

Mycket nytt händer inför  
säsongen och vad vi längtar till 
att den kommer igång!        
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Välkomna

ALL START SKER NORMALT FRÅN HÅL 1
Undantaget vid klipptåg 
mars-april  00.00 – 08.50 mån-sön
maj–aug  00.00 – 07.50 mån-fre
maj–aug  00.00 – 06.50 lör-sön
sep–okt  00.00 – 07.50 mån-sön

Start på hål 10
Starta här när klipptåget går 
Start här är tillåtet när inga spelare finns på hål 9

Golfbilar       
Anpassar sin hastighet efter spelhastigheten på banan (inget rally)
Det är ej tillåtet att hoppa mellan olika hål på banan

Speltempo
Släpp igenom snabbare bollar

Visa hänsyn till vår banpersonal
Invänta klartecken från banpersonalen                 
En rak arm uppåt = varsågod att slå

Hundar på banan är välkomna
Ska hållas kopplade så de ej beträder bunkrar, greener eller uppträder  
störande på uteserveringen och runt klubbområdet.

Våra allmänna regler

Ni är klubbens ambassadörer och tar hand om medlemmar och gäster. 
Ni gör en viktig insats för att spelet på banan  
ska fungera bättre.  
Ni fungerar som starter.
Kontakta Kansliet tel 0143-124 40
Om du inte vet vad det innebär, ring ovanstående så berättar vi mer!

Vi söker fler golfvärdar
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Vi söker fler golfvärdar

Speltempo – ett bättre och  
roligare golfspel         Av Joakim Hallberg

1: Ready golf 
Var beredd att slå vid din tur och låt aldrig någon 
behöva vänta på dig. Vid slagspel, spela gärna i 
fel ordning, strunta i honnören på tee och du kan 
slå/putta när du är redo även om någon annan 
är längre från hålet. 

2: Gå i rask takt 
Reglerna säger att en golfrunda ska spelas i rask 
takt. Oavsett fysisk status eller färdighet så kan 
vi göra vårt bästa att spela i rask takt. Stressa 
inte, men dra inte benen efter dig. 

3: Genomsläpp lönar sig 
Låt snabbare partier gå igenom. Stressen släp-
per, spelet blir bättre och tempot går upp. Spel-
tempot är inte det som är bakom dig, utan det 
är vad du har framför dig. Håll alltid ett öga på 
bollen framför.  

4: Håll koll på din boll 
Oavsett vilket slag du slår, var noga att hålla 
koll på vart din boll tar vägen. Ta riktmärke och 

släpp inte det. Gå direkt till platsen du tror din 
boll finns och börja leta. Ofta letas det i onödan 
för att man tappat bort sitt riktmärke på vägen 
fram.

5: Leta boll tar tid 
Låt inte bollen bakom vänta längre än ca 30 
sekunder när ni letar boll. Släpp igenom direkt 
om ni ska leta längre tid. Kanske det är lika bra 
att spela på den provisoriska bollen om du spelar 
sällskapsrond.

6: Planera, planera och planera 
Planera ditt slag i farten. Börja inte framme vid 
bollen. Planera din putt under tiden som de an-
dra puttar. Skriv inte scorekortet när du kommer 
fram till nästa tee, slå ut din boll och skriv under 
tiden övriga slår. När alla slagit ut från tee gå inte 
i samlat trupp till era bollar, skiljs åt på väg mot 
andraslaget. Ni kommer att träffas snart igen på 
green.

När jag och min far var ute på promenad sa folk ofta – ”Det märks att ni spelar golf för ni går så snabbt”. 
Vi gjorde verkligen det, vi gick snabbt. Det var inte vår avsikt att springa förbi folk på stan, men det var så 
vårt promenadtempo var. Förutom att vi gick snabbt så var vi väldigt bra på att leta boll! Att komma från 
värmländska skogsbanor fostrar ögat och att hela tiden vara observant vart på sin golfboll tar vägen.

Många tror att snabbare spel handlar om att jäkta. Men stressade golfare spelar varken bra eller snabbt. 
Att spela i rask takt handlar inte om färdighet, ambition eller fysisk status, utan att göra små saker 
som får stor effekt på speltempot i sin helhet. Med rätt inställning och planering under rundan så kan 
alla   bidra till ett snabbare speltempo. En 18-hålsrunda ska ta i snitt ca fyra timmar för en 3-4 boll. Vissa    
rundor tar dock betydligt längre tid än så, speciellt om man kanske inte har sin bästa dag rent spel-
mässigt. Men oavsett om man har en dag där man sprider bollarna och får spendera mycket tid åt att 
letande, så finns det mycket man kan göra för att golfrundan inte ska bli till ett maraton.

En av mina observationer på golfbanan är att många golfare inte är klara i tid. Alltså att man ser till att 
förbereda sig innan det är ens egen tur att slå. Många spelare har för långa rutiner och att de inte gör 
dem i rätt tid. De börjar med rutinen när det är deras tur att slå, men då ska den redan vara gjord. En 
annan sak som är viktig är att ställa bagen eller vagnen på rätt ställe. Att ha koll på var nästa utslag lig-
ger och åt vilket håll man ska. Många spelare är dessutom för sega när de har avslutat hålet och lämnar 
greenen i alldeles för långsam takt. När hålet är avslutat, gå i rask takt till nästa tee! Väl där är tar det 
också för lång tid att sätta igång spelet på nästa hål. Strunta i ”honnören”, spela gärna i fel ordning och 
scorekortet kan du skriva när du slagit och väntar på övriga att slå ut.

Golfklubben har ett stort ansvar hur de kan underlätta för speltempot. Detta genom att utbilda och  
hela tiden informera nya som mer erfarna golfare om att spela i rask takt. Banuppsättning som bidrar 
till bättre speltempo, skyltning/kommunikation på golfbanan och tidsintervall av starttider m.m. Men 
det som kanske är det viktigaste är spelarens beteende på golfbanan. Här följer några enkla tips om   
hur vi alla kan bidra till ett snabbare speltempo;

Forts ➞
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7: Använd avståndsmätare 
Det finns flera undersökningar som visar att 
avståndsmätare snabbar på spelet. Dessutom blir 
du både bättre och en säkrare golfspelare. 

7: Använd avståndsmätare 
Det finns flera undersökningar som visar att 
avståndsmätare snabbar på spelet. Dessutom blir 
du både bättre och en säkrare golfspelare. 

8: Strunta i provsvingen 
Gör som Rory Mcilroy, strunta i provsvingen! Vill 
du göra en provsving håll dig till högst en provs-
ving. För många provsvingar slösar du med både 
tid och energi.

9: Noll poäng är noll poäng 
Ta upp bollen när dina slag är förbrukade. Att håla 
ut sin boll oavsett om man överstiget max antal 
slag är förödande för speltempot dagar med hårt 
tryck på golfbanan.

10: Städa undan din putt 
Markera bara bollen om du är osäker på att håla, 
annars ska du håla ut din boll vid korta puttar 
istället för att markera bollen. 

11: Kom ihåg scoren 
Skriv scorekort i farten eller i väntan på din tur. 
Aldrig på green efter att du satt i flaggan eller när 
du ska slå ut på nästa hål.

12: Next tee 
Innan du går upp på green för att avsluta hålet, 
se vart nästa hål är och placera din bag i riktning 
mot det. Om du går bakåt i spelriktningen för att 
hämta din vagn kommer ronden gå långsammare.

13: Paus – inte vila 
Låt inte ”halfway house” stoppa upp tempot på 
banan. Köp din fika och ta med den i spelet. Finns 
det en tidspaus efter 9:an, överstig inte tiden!

14: Hjälp varandra! 
Var observant när din medspelare slår och se vart 
dennes boll går. Står du bredvid någons nedslags-
märke medan denne försöker få upp puttern ur 
bagen. Passa på att laga det. 

15: Hur lång tid tog rundan? 
Ha som rutin att alltid titta på klockan efter avslu-
tad runda. Vad var din speltid? Genom att börja 
intressera sig för rondtiden så kommer du börja 
spela raskare.

16: Spela raskt ger lugn och ro 
Genom att spela i raskt tempo så kommer du 
uppleva en större trygghet som spelare. Du kom-
mer känna dig säkrare på golfbanan och förhopp-
ningsvis kunna njuta mer av din golfrunda.

Klubbmästare 2021!
KM
Dam:  Åsa Conradsson 
Herr:  Jan Wiik
Guldputtern:  Gunnar Andersson

KM Åldersklasser
D 50  Åsa Conradsson
J 21 Hannes Freyschuss
H 40  Johan Carlsson
H 50  Jan Wiik
H 60 Thomas Andersson
H 70 Sven Winge
H 80 Curt Friman

HOLE IN ONE
Sven Winge Hål  11
Håkan Eriksson Hål   5
Elisabeth Pihl- Johansson Hål  9
Stig Ivarsson Hål  9
Håkan Eriksson Hål  11
Gustav Berglert  Hål  2 !
Peter Grefbäck Hål  5
Annika Eklund Hål  9 
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Klassindelning:  
A: 0-16 B: 16,1-36 (37-54 spelar på hcp 36).

I den klassen du börjar herrgolfen, spelar du hela säsongen oavsett förändringar i hcp.

Startavgift: 60 kr 

Poängtavlan (order of merit): 
1:an 15 p, 2:an 12 p, 3:an 10p, 4:an 8p, 5:an 6p, 6:an 5p, 7:an 4p, 8:an 3p, 9:an 2p, övriga 1 p

Resultat: Lämna Scorekort i avsett fack

Tävlingsprogram 2022 
herrgolf – preliminärt

Datum Spelform Övrigt
4   maj PB
11 maj Slaggolf
18  maj PB
25 maj Slaggolf
1    juni PB
8    juni Slaggolf
15  juni PB
22  juni Slaggolf
29  juni PB
6    juli Slaggolf
13  juli PB
20  juli Slaggolf
3    aug PB
10  aug Slaggolf
17  aug PB
24  aug Slaggolf
31  aug PB 12 hål
7    sept PB 12 hål
14  sept PB 12 hål
TBD Avslutning
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Tävlingsprogram  
Vadstena Golfklubb 2022
Datum  Dag  Tävling  Spelform  Sponsor  Övrigt  Ansvarig

23-apr Lördag JMI Singel SGF Juniortävling Tävlingsektionen

23-juni Torsdag Teen Cup  Juniortävling Tävlingsektionen

25-juli Måndag Tenaci padel Lag Tenaci Padelcenter Golfveckan Tävlingssektionen

26-juli Tisdag Pron ś prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävlingssektionen

27-juli Onsdag Hallin & Kling Slaget Bästboll 2-m. lag Hallin & Kling Golfveckan Tävlingssektionen

28-juli Torsdag Sparbanken Scramble 2-m.lag Vadstena Sparbank Golfveckan Tävlingssektionen

29-juli Fredag Ica Maxi Motala Lag Ica Maxi Golfveckan Tävlingssektionen

13-14-aug Lör-Sön KM Dam- & Herr + 
åldersklasser  

Singel Vadstena GK Tävlingssektionen

20-aug Lördag Knegga Memorial  
Cancerfonden

Scramble 4-m.lag Tävlingssektionen

14-sep Onsdag Hösttouren B+C klass Singel

15-sep Tisdag Hösttouren A-klass Singel

01-okt Lördag Restaurangens  
scramble

Lag Restaurangen

09-okt Söndag Guld-Puttern Singel, slag Vadstena GK Tävlingssektionen

Tävlingsanmälan: golf.se logga in på Min Golf.

Veckotävlingar löpande under säsongen:
Lobell golfen en gång/mån 55+
Onsdagar   Herrgolf-tävling
Onsdagar   Damgolf-tävling
Matchstegen   Se hallbergsgolf.se för mer info. 
Shopens tävlingar  
Golfkompistävling  Se grupp golfkompis på FB

MB32

Datum Dag Tävling Spelform Sponsor Övrigt Ansvarig
25-apr Lördag Första slaget Irish Greensome ? 9 hål Tävlingssektionen  
        
09-maj Lördag JMI Singel Magnus Jakobsson fond  BUS-Sektionen  
30-maj Lördag Vadstena GK Open Singel OAKLEY  Jocke Pro + Tävlsek  
        
12-juni Fredag SGF Tour H-60 Singel SGF  Tävlingsektionen  
13-juni Lördag SGF Tour H-60 Singel SGF  Tävlingsektionen  
        
05-juli Söndag Flightgolf Scramble 2-m.lag Flightgolf  Tävlingssektionen  
20-juli Måndag EWAB´s BB-GS-FS EWAB Enginering AB Golfveckan Tävlingssektionen  
21-juli Tisdag Pron´s prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävlingssektionen  
22-juli Onsdag Hallin & Kling Slaget Bästboll 2-m. lag Hallin & Kling Golfveckan Tävlingssektionen  
23-juli Torsdag Vadstena Klosterhotell Bästboll 2-m. lag Vadstena Klosterhotell Golfveckan Tävlingssektionen  
25-juli Lördag Sparbanken Scramble 2-m.lag Vadstena Sparbank Golfveckan Tävlingssektionen  
        
09-aug Söndag Damdag Singel   Damsektionen  
15-16-aug  Lör-Sön KM Dam- & Herr + åldersklasser  Singel Vadstena GK  Tävlingssektionen  
        
12-sep Lördag Byggbollen Scramble 4-m.lag Edlunds Byggservice  Tävlingssektionen  
27-sep Söndag Guld-Puttern Singel, slag Vadstena GK  Tävlingssektionen  
        
07-okt Onsdag Hösttouren B klass Singel   Herrsektionen  
08-okt Torsdag Hösttouren A-klass Singel   Herrsektionen  
17-okt Lördag Sista slaget Irish Greensome ? 9-hål Tävlingssektionen  
        
        
Tävlingsanmälan:  golf.se logga in på min golf.        
        
Veckotävlingar löpande under säsongen:        
        
Lobell golfen en gång/mån 55+        
Onsdagar Herrgolf-tävling.       
Onsdagar Damgolf-tävling        
Matchstegen  Se hallbergsgolf.se för mer info. .      
Shopens hösttour  Helger,  ??

TÄVLINGSPROGRAM  
VADSTENA GOLFKLUBB 2020
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Vi räknar med att öppna restaurangen i samband 
med att banan öppnar precis som vanligt.

Priser
Vi kommer i år att behöva höja priset på flera 
produkter p.g.a. kraftigt ökade priser på många 
råvaror, bl.a. kaffe, bröd och förbrukningsmateri-
al. Detta är givetvis tråkigt, men om vi inte följer 
med prisutvecklingen så kommer vi inte kunna 
driva restaurangen vidare.

Klippkort
På grund av att vi varit tvungna att höja flera 
priser har vi infört klippkort för dig som ofta kö-
per kaffe, macka, korv osv. Detta gör att du som 
handlar ofta inte drabbas av dessa prishöjningar 
i samma utsträckning som du annars skulle gjort. 
Vi hoppas att detta ska ses som en bra lösning. 
Du får 1 stämpel varje gång du handlar för minst 
50 kr, när du har 9 stämplar bjuder vi på 50 kr.

Säg till när du handlar så får du ett stämpelkort.
Alkohol räknas inte in i detta erbjudande.

Förändringar i dagens lunch
Vi kommer i år inte att servera dagens lunch på 
samma sätt vi tidigare gjort, vi kommer istället 
oftast att ha en veckans rätt samt lite varianter 
på det. Ibland kommer vi servera speciella rätter 
som dagens, men det kommer att anpassas till 
aktiviteten på klubben.
Detta är en förändring vi är tvungna att göra, då 
det krävs en väldigt stor volym gäster för att det 
ska vara lönsamt att servera mat på detta sätt. 
Vi kommer att testa diverse olika upplägg för att 
hitta en lösning som gör att vi kan driva restau-
rangen på ett hållbart sätt.
Vi kommer att starta säsongen med att servera 
en eller ett par rätter som “veckans rätt”, dessa 
rätter kommer att ha samma inriktning vi haft på 
dagens lunch tidigare, d.v.s. husmanskost med 
lite variationer.
Utöver detta kommer vi att ha en a lá carte-meny 
likt den vi tidigare haft, ambitionen är att variera 
denna i lite större utsträckning än vi tidigare gjort 
under säsongen. Vi kommer även i fortsättningen 
att kommunicera våra menyer via våra sociala 
medier samt vår hemsida, www.vadstenagolf-
restaurang.se du hittar den också via klubbens 
hemsida www.vadstenagk.nu

Frysta matlådor
Precis som tidigare kommer vi att sälja frysta 
matlådor, priset kommer precis som förra året 
att vara 49 kr/ st. Fråga personalen för aktuellt 
utbud.

Kaffekort
Precis som tidigare kommer 
vi att ha kaffekort, det gör 
att du får dricka så många koppar kaffe du vill 
säsongen 2022 för 1 200 kr. Kortet är personligt.

Fika när restaurangen har stängt
Vi kommer precis som förra året ha varuauto-
maten ute vid kansliet, där kan du köpa mackor, 
dricka, fika och godis när restaurangen är stängd. 
Betalning sker med kort. Vi kommer också fort-
sätta ställa ut kaffe i termos så att du kan köpa 
en kopp kaffe efter att restaurangen har stängt, 
detta betalar du med Swish.

Alkohol vid prisutdelning
Ett återkommande problem är att många som har 
egna tävlingar har alkohol som priser. Vi har gi-
vetvis inget emot att man håller sin prisutdelning 
inne i restaurangen, men tyvärr får man inte föra 
in alkohol i restaurangen. Detta är inget som vi 
har hittat på, utan det är Svensk lag som förbjud-
er att alkohol förvaras inne i lokalen. Om detta 
inte följs så kan vi bli av med vårt serveringstill-
stånd och därmed heller inte driva restaurangen 
vidare, det är anledningen till att vi är väldigt 
hårda på detta. Som ett exempel så får vi som 
jobbar på restaurangen inte ens ha med en egen 
vinflaska och förvara den i omklädningsrummet, 
även om det är så att vi bara ska ha med den när 
vi ska gå bort efter jobbet.
Det hjälper alltså inte att stoppa ner flaskorna i 
en väska eller gömma dem under ett bord. Det 
är heller inte tillåtet att ta med sig alkohol ner till 
fikaborden mellan restaurangen och tians utslag.
Tack för din förståelse!

Förslag och önskemål
Om du har några förslag, önskemål eller syn-
punkter så får du gärna lämna dem till oss. Du 
kan maila oss på info@vadstenagolfrestaurang.
se komma in och prata med oss i restaurangen. 
Du kan också lägga en lapp eller ett brev i green-
feelådan om du hellre vill det. Vi lyssnar på alla 
förslag och tar dem till oss, vi kan dock inte lova 
att allt kan genomföras, förhoppningsvis kan vi 
dock genomföra just ditt förslag!
Med dessa ord vill vi välkomna dig till en ny fan-
tastisk golfsäsong som vi hoppas inte ska präglas 
av Corona och restriktioner!

Vi ses!

Anders och Erik med personal
Golfrestaurangen

VÄLKOMNA TILL 
RESTAURANGEN!
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Vad bra det blev i hallen och på kansliet!
Stort TACK till er som ställde upp ideellt och för gott samarbete med 
Colorama, K-Bygg och MSI-el. Det hade inte var möjligt utan er! 

Uppfräschad hall och kansli

Lars Lundborg och Oskar Lundborg i färd med att sätta lister.

Bo Egonsson har lagt hela klinkergolvet ideellt. Målarmästare Kajsa & Leif Trygg...

Snart färdigt, men inte riktigt....

 ...samt Jörgen & Anna Carin Lindquist.
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Hur ser det då ut med antal bokade ronder?

Minskade bokade ronder i Sverige      Även Vadstena GK hade färre bokade
           ronder 2021

Totalt i Sverige har antal bokade 
ronder 2021 minskat med 
1024914 ronder mot 2020
2020 var det 9206590 bokade 
ronder

2021 var det 8181676 bokade ronder

.

.

.

Kategori Bokade ronder
Medlemmar 21 107
Gäster 7 704
 28 811
Ankomstregisterade 18 416

Kategori Bokade ronder
Medlemmar 18 260
Gäster 7 830
 26 090
Ankomstregisterade 15 453

2020

2021

 Medlemsutveckling i Sverige

Vad hände 2004 och kommer vi stå 
inför samma scenario 2022?

2004 fanns det 554 293
aktiva golfare i Sverige

2004 pratade man om att 
Sverige drabbats av en 
golfboom

Sedan hände något och 
medlemsantalen sjönk
kraftigt tills....

Pandemin slog till och vi står inför 
medlemssiffror som är all time high 
2021

2020 fanns det 538 962 aktiva golfa-
re i Sverige!

Vad kommer hända de kommande 
åren?
Fortsätter boomen?

.

.

.

.

.

.
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 VIPRABATT
För dig som är medlem

Gäller hela året för dig som är medlem i Vadstena GK. Erbjudandet är giltigt på valfritt
Dagspapaket*, och gäller för max  4 personer per kupong. 
 
Uppge "Vadstena GK medlem" vid bokning. 
 
*Gäller ej rabatterade erbjudanden, endast ordinarie paket. Läs om våra olika paket på vår
hemsida under "Dagspa". Ta med denna kupong för att erbjudandet ska vara giltigt. 

Vadstena Klosterhotel SPA

BOKA NÅGOT AV VÅRA DAGSPAPAKET 
SÅ FÅR DU & DITT SÄLLSKAP 100:- RABATT/ PERSON*

 WWW.KLOSTERHOTEL.SE   T  0143 -13 000

Boka Dagspa: spa@klosterhotel.se
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Intervjuer med fyra golfare 
Vadstena GK har idag 911 medlemmar från åldersspann 5 till 92 år. Dagligen under säsong spelar och tränar 
flera hundra golfare på vår golfbana. Här följer en kort intervju av fyra av dem, du kanske känner igen någon 
av personerna.  Med vänlig hälsning Joakim Hallberg 

Lena Hagman 

Lena sprider glädje kring sig med sitt leende och 
sin okuvliga kärlek till golfspelet. Bosatt i Stock-
holm, med sina golfrötter i Kungliga Drottning-
holm GK, men med en ständig längtan till lilla 
huset i Vadstena, Vadstena GK eller till en utma-
nande golfbana någon annanstans. Stark är hon 
också efter många pass med ”Military Training”, i 
skidspåret och på löparslingan. 

–  Det är inte många golfare som har skrivit en 
bok om sitt golfspel, men det har du gjort. Kan 
du berätta kortfattat om den boken?

Den handlar egentligen inte om själva golfspelet 
utan om fascinerande möten jag fått uppleva 
under golfrundor med golfare jag aldrig mött tidi-
gare. Då jag ofta rest till golfbanor på egen hand 
har jag fått vara med i ”bollar” där det uppstått 
fantastisk och glädjande kontakt mellan mej och 
medspelare som i vissa fall lett till vänner för 
livet. En golfrunda kan innebära ett unikt tillfälle 
att lära känna personer man aldrig skulle lärt 
känna i vanliga fall. Det gav mej inspiration att 
skriva boken ”Close Encounters on a Golf Course”, 
med hopp om att inspirera andra att spela run-
dor med främmande personer. Jag blir så glad då 
jag får höra av någon som läst boken att någon 
del av något av kapitlen fått läsaren att skratta 
högt av förtjusning!  

–  Du har spelat golf på många platser och golf-
banor. Är det någon specifik plats eller golfba-
na som du tycker extra bra om?  
Ja, då måste jag säga att det är Ailsa-banan på 
Turnberry, på Scotlands östkust. Där har British 
Open spelats fyra gånger, bland annat 1977 då 
“The Duel in the Sun” utspelades mellan Tom 
Watson och Jack Nicklaus. Det som förde mej dit 
första gången var minnet av att följa Jesper Par-
nevik på TV då han var nära att vinna The Open 
där 1994. Då jag till slut, flera år senare, stod på 
Ailsa-banan och såg vulkanön Ailsa Craig torna 
upp sig ur havet i bakgrunden var tårarna nära. 
Att sen spela den historiska banan gav minnen 
för livet, några som jag skrivit om i min bok. 

–  När man ser dig svinga en golfklubba så ser 
det väldigt enkelt ut. Har du några sving-tips 
att ge andra golfare till ett bättre golfspel? 
Golfsvingen är för mej evigt fascinerande. 
Jag har alltid försökt lära mej hur den kan bli 
bättre, hur jag ska få ännu bättre precision, och 
inte minst hur jag ska kunna lyckas slå längre 
utslag. Mitt bästa tips är nog att aldrig ge upp. 
Under alla år jag spelat, mer eller mindre från 
1980-talet, har jag upplevt perioder av både fram-
steg och svackor. Det viktiga är att aldrig ge upp 
utan fortsätta vara öppen för råd, nya lektioner 
och fortsätta träna på alla möjliga slag. Ibland 
kommer de underbara slagen lite oftare!

–  Vilket är ditt favorithål och varför på  
Vadstena GK? 
Det finns flera favorithål på Vadstena GK för mej, 
men om jag ska utse det främsta så får det bli hål 
4. Jag gillar alltid par 5 hål och detta är särskilt 
spännande och njutbart. Till saken hör att jag blir 
särskilt nöjd om jag lyckas slå utslaget förbi bunk-
rarna på vänster sida. Därefter behöver jag lyckas 
slå ett bra ”transportslag” för att hamna i bra läge 
för tredje slaget för att komma upp på green. Det 
är i sig en stor utmaning med många bunkrar att 
flyga över. Bollen får inte heller hamna för långt 
till vänster på green, för då kan den lätt rulla till-
baka ned i närmaste bunker. Att göra par där är 
alltid en stor tillfredsställelse!  
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Linus Gottschalk
Linus är ny medlem på Vadstena GK sedan 2år 
tillbaka, men någon oerfaren golfare är han inte. 
Linus satsade mot en professionell golfkarriär 
och allt såg väldigt lovande ut tills sjukdom slog 
till. Från att varit fullt frisk och en framtida PGA 
Tour karriär blev det nattsvart. Linus drabbades 
av TWAR, och var sjuk i över 5 år. Idag är Linus ny-
gift med Julia och de nyligen fått en son och köpt 
hus i Vadstena.

– Hur mår du idag? 
Jag mår bättre och det går framåt. Jag är inte helt 
återställd och jag är fortfarande sjukskriven. Jag 
rehabtränar varje dag för att bli helt återställd. 
Golf är en perfekt träning för mig. 

– Vad var din bästa golfrunda under fjolåret? 
64 slag (-8) är det bästa jag haft på Vadstena GK. 
Då hade jag grym precision i alla slagen. Jag kun-
de faktisk gått ännu lägre den dagen. 

– Vad är dina styrkor inom golfspelet? 
100 meter och in är jag sylvass. Fråga Pron…! 
Jocke fick sig en uppvisning när vi spelade Falster-
bo förra hösten. 

– Vilket hål tycker du är bästa på Vadstena GK 
och varför? 
Det finns flera hål jag tycker är riktigt bra, hål 5, 7, 
8 och 12. Första nio hålen ger en riktig kul varia-
tion av golfhål. Hål 8 är ett ”risk and reward” hål 
som kan spelas på flera olika sätt. Inspelet mot 
green ger en skottskaraktär med bunkrarna. Ett 
lysande golfhål helt enkelt! Jag gillar raka hål som 
hål 12. Även om det är kort så är det ett tufft hål. 
Utslaget är avgörande, missar du lite så är du i 
problem. Inspelet måste du ha koll på klubbvalet 
då vinden påverkar.  

Åsa Conradsson
Åsa började spela golf 2010 och har haft hcp 12,5 
som bäst. En av Åsas styrkor som golfspelare är 
att hon slår långt, i många fall väldigt långt. Hen-
nes man Thomas vittnar om detta och blir ofta 
utdriven på golfbanan. Här kan du lära känna Åsa 
lite mera.

– Vad är din nyckel till slaglängd, hur kan du 
hjälpa oss att slå längre? 
Min slaglängd med drivern är något som bara 
funkade från början, så några tips har jag nog inte 
mer än att bara klippa till bollen.

– Vad tycker du är det bästa med Vadstena 
GK? 
Vadstena GK är en klubb som man känner sig 
hemma i och alltid är välkommen i. Det är en 
gemytlig klubb med allt nära till hands, restau-
rangen, shopen och rangen. En stor fördel, tycker 
jag, är att både 9an och 18e hålet kommer in till 
klubbhuset.  

– Har du någon riktigt roligt golfupplevelse 
som du kan berätta om? 
Vi har ju hunnit med några vändor utomlands och 
det är där jag hittar en av mina golfupplevelser, 
mer wow än rolig kanske. Vi var i Bulgarien på 
Thracian Cliffs och det var en spektakulär upple-
velse. Många vackra men svåra hål längs klippor-
na.

– Vilket är ditt favorithål på Vadstena GK? 
Par 5 hål är roliga att spela. Hål 15 är mitt favorit 
hål. Jag tycker nya dammen höjde upplevelsen av 
hela hålet. En bra dag och en lång drive så finns 
goda möjligheter till en bra score på det hålet.
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Niklas Jurander 

Niklas började spela golf 2006 och spelade ett par 
rundor per sommar i några år innan det rann ut 
i sanden och klubborna hamnade i garaget, när 
dottern Amanda började spela sommaren 2020 
så tänkte han ”bara” testa lite igen. Detta har 
inneburit över 100 rundor per säsong de senaste 
åren! Idag har Niklas kommit ner till hcp 15,5. Nik-
las jobbar till vardags som konsult inom ljus.

– Kan du berätta lite kortfattat om vad ditt 
företagande handlar om? 
Mitt företag LightXpose AB bedriver konsult-

verksamhet och försäljning inom ljus i alla dess 
former. Ljusdesign, programmering, utbildning 
samt försäljning av armaturer och ljus-styrning. 
Konsultuppdragen kan innebära ljusdesign på 
museum, projektering av interiör/exteriör fastig-
hets belysning till att utbilda personalen på t.ex. 
Kungliga Operan i Stockholm hur man program-
merar ljusbord. 

– Din dotter Amanda Jurander känner vi till 
som duktig junior på Vadstena GK. Men du har 
en son, Johan Jurander, som är väldigt duktig 
på stavhopp och studerar vid friidrottsgym-
nasiet i Norrköping. Hur ser din stavhopps 
karriär ut?  
Min stavhoppskarriär kan beskrivas med ett 
ord: Hopplös! Med lite tur skulle jag kanske klara         
1 meter…  

– Vad var det som gjorde att du började spela 
golf? 
Hade goda vänner som spelade och följde med 
på ett par rundor på Pay & Play banor. Efter det 
tog jag grönt kort.

– Vilken är din styrka som golfare? 
Det skulle väl vara träningsmängden även om det 
inte helt speglar mitt hcp.

GOLFSTORE VADSTENA   Tel 0143-124 80    
joakim@hallbergsgolf.se   vadstena.golfstore.se

ÄNTLIGEN  
SÄSONGSTART

Bästa golfare!

Ny säsong och nya härliga golfrundor framför oss! Det ska bli så kul 
att få komma igång med spel och allt runt golfen. Jag hoppas att du 
som medlem i Vadstena GK får en riktig härlig golfsäsong med många 
trevliga golfupplevelser. 

Jag, Eva och övrig personal är laddade inför årets säsong och vi har 
planerat ett golfår som vi hoppas mycket på. I år är det jag, Eva, Ebba 
Klippinger och nyförvärvet Gustaf Käller som utgör grunden i verksam-
heten. I shopen kan vi presentera årets alla nyheter och hjälpa dig med 
dina önskemål och planerade inköp. 

En av våra viktigaste uppgifter är att få fler att prova på golf och hjälpa 
golfare till ett bättre och roligare golfspel. I vår golfutbildning kan du  
utveckla ditt golfspel och på vår hemsida kan du boka din lektion och 
träning. Ta med dina vänner för att prova på golf, utrustning finns att 
låna.

DU ÄR INTE som andra golfare. Därför ska du inte ha samma golf-
utrustning som andra golfare. Du ska naturligtvis ha dina klubbor och 
ditt set anpassat till just din fysik, din sving och ditt spel. Och det gäller  
oavsett vilken handicap du har. I vår custom fitting studio får du den 
bästa hjälp att testa fram nya anpassade klubbor eller justera dina  
nuvarande. Boka din utprovning redan idag!

Jag vill rikta ett stort tack till Mats Bergmar som nu efter 30 år lämnar 
sin tjänst på Vadstena GK. Det var Mats och Lars Fritz (fd ordförande) 
som rekryterade mig till Vadstena GK 2006, och under Mats ledning 
har jag kunnat utveckla min verksamhet på ett sätt som inte varit möjligt 
utan det förtroende han givit mig. Jag är mycket tacksam för Mats insats 
Vadstena GK och han lämnar över en golfklubb på topp. Jag vill önska 
vår nya klubbchef Anna Carin och banchef Marcus lycka till i sina nya 
tjänster. 

Varmt välkomna till vår Grand Opening som infaller vid säsongsstart. 
Räkna med bra erbjudanden till er medlemmar. Glöm inte bort att anmäla 
dig till årets Matchstege, anmälan är öppen och du gör det i shopen. 

Bästa golfhälsningar
Joakim Hallberg

1.899:-
(Ord. pris 2.399:-)

FastFold Trike 2.0  
Vagn

Big Max  
Aqua Sport GS  
Vagnbag

FootJoy Contour Casual

1.199:- Herr (Ord. pris 1.499:-)

2.599:-
(Ord. pris 3.299:-)

OBS! Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Adidas W Adicross Retro

899:- Dam (Ord. pris 1.199:-)

ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR I VADSTENA GK

 MEDLEMSKAP 1 500:-
• 3 TIM FRITT SPEL, VÄRDE 1200:-

• 10% RABATT PÅ SPELTIDER

• 10% RABATT I SHOPEN

TECKNA DITT MEDLEMSKAP REDAN IDAG!

Gå till:
www.tenacipadel.se/medlemskap
(VÄLJ ALTERNATIV VADSTENA GK)

tenacipadel
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GOLFSTORE VADSTENA   Tel 0143-124 80    
joakim@hallbergsgolf.se   vadstena.golfstore.se

ÄNTLIGEN  
SÄSONGSTART
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att få komma igång med spel och allt runt golfen. Jag hoppas att du 
som medlem i Vadstena GK får en riktig härlig golfsäsong med många 
trevliga golfupplevelser. 

Jag, Eva och övrig personal är laddade inför årets säsong och vi har 
planerat ett golfår som vi hoppas mycket på. I år är det jag, Eva, Ebba 
Klippinger och nyförvärvet Gustaf Käller som utgör grunden i verksam-
heten. I shopen kan vi presentera årets alla nyheter och hjälpa dig med 
dina önskemål och planerade inköp. 

En av våra viktigaste uppgifter är att få fler att prova på golf och hjälpa 
golfare till ett bättre och roligare golfspel. I vår golfutbildning kan du  
utveckla ditt golfspel och på vår hemsida kan du boka din lektion och 
träning. Ta med dina vänner för att prova på golf, utrustning finns att 
låna.

DU ÄR INTE som andra golfare. Därför ska du inte ha samma golf-
utrustning som andra golfare. Du ska naturligtvis ha dina klubbor och 
ditt set anpassat till just din fysik, din sving och ditt spel. Och det gäller  
oavsett vilken handicap du har. I vår custom fitting studio får du den 
bästa hjälp att testa fram nya anpassade klubbor eller justera dina  
nuvarande. Boka din utprovning redan idag!

Jag vill rikta ett stort tack till Mats Bergmar som nu efter 30 år lämnar 
sin tjänst på Vadstena GK. Det var Mats och Lars Fritz (fd ordförande) 
som rekryterade mig till Vadstena GK 2006, och under Mats ledning 
har jag kunnat utveckla min verksamhet på ett sätt som inte varit möjligt 
utan det förtroende han givit mig. Jag är mycket tacksam för Mats insats 
Vadstena GK och han lämnar över en golfklubb på topp. Jag vill önska 
vår nya klubbchef Anna Carin och banchef Marcus lycka till i sina nya 
tjänster. 

Varmt välkomna till vår Grand Opening som infaller vid säsongsstart. 
Räkna med bra erbjudanden till er medlemmar. Glöm inte bort att anmäla 
dig till årets Matchstege, anmälan är öppen och du gör det i shopen. 

Bästa golfhälsningar
Joakim Hallberg

1.899:-
(Ord. pris 2.399:-)

FastFold Trike 2.0  
Vagn

Big Max  
Aqua Sport GS  
Vagnbag

FootJoy Contour Casual

1.199:- Herr (Ord. pris 1.499:-)

2.599:-
(Ord. pris 3.299:-)

OBS! Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Adidas W Adicross Retro

899:- Dam (Ord. pris 1.199:-)
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Missa inte våren.
Vi hjälper dig med din pollenallergi.

Svenska spel, v 0-0

Heja 
på oss!

Vår förening är en del av Svenska Spels 

initiativ Gräsroten som årligen delar ut 

miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss 

nästa gång du spelar så är vi med och 

delar på pengarna. 

Gör det på svenskaspel.se/grasroten 

eller hos ditt ombud.


