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Kallelse till VÅRÅRSMÖTE med 
Vadstena Golfklubb 

Onsdagen den 29 mars kl 18.00, Vadstena Sparbank
Vadstena Sparbank bjuder på smörgåstårta.
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 2023

Väl mött 
29 mars!
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Vadstena Golfklubbs styrelse har haft nio ordinarie 
styrelsemöte år 2022. 
Vi har även haft vår- och höstmöte. ÖGF:s vår- och 
höstmöte har också varit på agendan. Ombergs 
Golf Resort konferensanläggning har tillsam-
mans med ÖGF/ SGF haft två sammankomster 
”GOLFTINGET” där styrelsemedlemmar deltagit. 
Sedan gästade vi Linköpings Golfklubb tillsam-
mans med distriktets golfklubbar för möte och 
golfspel. Vår vice ordförande Per Gustafsson vann 
denna tävling så nästa år går troligtvis tävlingen på 
Vadstena Golfklubb.
Vill passa på att tacka valberedningen för ett myck-
et gott arbete så att vi kommande säsong får en 
ny styrelse som ni medlemmar valde på höstens 
årsmöte. Det kommer att bli riktigt bra. Samtidigt 
vill jag tacka Gunnar Andersson och Tina Tybring 
för ett gott styrelsearbete och önskar den nya 
styrelsen lycka till.
KG Broman

Styrelsen för Vadstena Golfklubb avger härmed  
följande verksamhetsberättelse. 
Styrelse:
Ordförande: K-G Broman 
Vice ordförande: Per Gustafsson  
Kassör: Magnus Blackstenius  
Ledamöter: Tina Tybring Andersson och  
 Eva Andrén- Forsmark  
Suppleanter: Gunnar Andersson och   
 Anna Axman 
Vadstena Golfklubb består av flera delar: Bana, 
Restaurang, Pro/Shop, Kansli. Klubbchef, banper-
sonal, kanslipersonal och ideella medlemsinsatser.
Basen är vår idrottsliga verksamhet, golfspelet!
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret 
haft 6 protokollförda sammanträden. Dessutom 
möte med de olika sektionerna. Höstmöte 2021 
och vårmöte 2022 samt höstmöte 2022.  
Sektioner: Ordförande:
Banan: Lars-Gunnar Svensson 
Dam: Karin Tjärnlund 
Fastighet: Lars Lundborg 
Herr: Vakant 
Tävling: Joakim Hallberg / 
 Anna Carin Lindquist 
Barn & Ungdom Joakim Hallberg /  
 Eva Palmér-Axell 
Medlem: Vakant 
Marknad/sponsor: K-G Broman

Personal:
Klubbchef: Anna Carin Lindquist (heltid) 
Banchef: Marcus Bergmar (heltid) 
Banpersonal: Erik Karlsson och William Johansson 
(heltid), Andreas Johansson, Joachim Larsson och 
Lotte Juberg  (deltid). 
Kanslipersonal: Jessica Alkeskog och Kajsa Trygg 
(deltid) samt Anna Carin Lindquist (några dagar i 
veckan). 
Johan Jurander (sommarpersonal bana)
Entreprenörer:
Tränare: Joakim Hallberg 
Shop/Range:  Joakim Hallbergs Golf  
Restaurangen  Anders och Erik Felten 
Medlemsantal:  
Vid årets slut var vi 903 aktiva medlemmar, en 
ökning med 3 personer från samma tid föregående 
år. Av medlemsantalet utgör 805 personer fullvär-
diga medlemmar alla kategorier. I övrigt utgöres 
medlemsantalet av 23 distansmedlemmar, 69 
greenfeemedlemmar, 6 studentmedlemmar samt 
153 passiva medlemmar. Vi hade 125 ungdomar 
0-21 som aktiva medlemmar 2022, en minskning 
med 24 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:     500:-  
Städavgift     500:-
Greenfee: Må-to Fr-Sö
Seniorer  18-hål 500:- 500/600:- 
 12-hål 350:- 400:- 
 9-hål 250:- 300:- 
Juniorer 18-hål 300:- 300:-/350:- 
 12-hål 200:- 250:- 
 9-hål 150:- 200:-
Reducerad greenfeeavgift har tillämpats för våra 
samarbetspartners:  
Bråviken, Enköping, Karlskoga, Landeryd, Mjölby, 
Nyköping, NorrköpingSöderköping, Tranås och 
Östad.
Ekonomi:
Som framgår av bifogade resultat- och balans-
räkning, visar resultatet för 2022 ett överskott 

Verksamhetsberättelse 2022
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av 371 745 SEK mot budgeterat (13 000: -). Resultatet 
beror delvis på att vi fick in 344 000:- mer på greenfe-
eavgifter och 254 000:- mer i sponsorintäkter. Drift-
kostnader har ökat med 230 000:-, i denna summa 
ingår bland annat drivmedel, växtskyddsmedel, sand, 
grus och banutrustning.
Investeringar har under året skett med:
För investeringar har i budgeten för år 2021  
upptagits följande:            
 Budget  Utfall                
Fastighet  0:- 481 900:- 
Markanläggningar 150 000:-      -110 140:- 
Maskiner 618 000:-  1 200 000:-  
(Varav leasing,   -600 000:-       -550 000:-  
med i driftbudgeten) 
Inventarier/IT  20 000:-  59 000:- 
Baninventarier/ bevattning 180 000:- 58 000:-  
Köket  20 000:-                  0:-
TOTALT 388 000:-  1 140 000:-

Resultaträkning
1/1-31/12, 2022 Vadstena Golfklubb
 
Intäkter 2022 2021 2020 2019 2018 
Medl. avgift  3 356 3 465 3 360 3 161 3 230 
Greenfee  2 644 2 602 2 471 1 769 1 719  
Sponsorer  903 675 661 655 625  
Tävling  177 132 153 202 187  
Hyror  60 60 52 44 48  
Div. bidrag  1 179 731 1 099 937 749  
Övrigt  638 467 416 406 365  
Summa intäkter  8 900 8 132 8 212 7 174 6 923  
  

Kostnader  2022 2021 2020 2019 2018 
Banan  2 013 1 644 1 450 1 531 1 394 
Fastighet  464 380 380 314 238  
Personal  3 892 3 129 3 448 3 648 3 329  
Administration  1 100 895 847 887 791  
Arrende  241 241 214 214 214  
Avskrivningar  450 366 354 333 325  
Finans. Kost  138 147 119 121 105  
Övriga kostnader  230 173 56 113 72  
Summa kostnader  8 528 6 975 6 868 7 161 6 468  
  

Årets resultat 372 1 157 1 344 13 455 
  

Avskrivningar       
  

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

Styrelsen föreslår att årets överskott överförs  
till balanserade vinstmedel.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlem-
mar, anställda, restauratör, pro och ideella per-
soner som under det gångna verksamhetsåret 
lagt ner så mycket energi, fritid, kamratskap och 
personligt arbete på byggnationer, golfvärdskap, 
städdagar, dammskötsel, sektionsarbete, ung-
domsarbete mm.
Vadstena i mars 2023.
Styrelsen för Vadstena Golfklubb 2022
K-G Broman, ordf.   
Per Gustafsson, vice. ordf.
Tina Tybring-Andersson, ledamot        
Eva Andrén Forsmark ledamot  
Magnus Blackstenius, kassör  
Gunnar Andersson, suppleant               
Magnus Blackstenius, suppleant
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Ideellt arbete, gemenskap, lojalitet,  
kamratskap och solidariskt ansvar 
hoppas vi präglar vår klubb och 
dess framtid!

Balansräkning
Balansräkning per den 31 december 2022,  
Vadstena Golfklubb
 
Tillgångar 2022 2021 2020 2019 2018 
Kassa  25 30 29 37 17 
Check  695 1016 174 -922 -889   
Intr.fordringar  0 16 0  0  0  
Övr. fordringar.  194 209 266 361 220 
Lager  370 345 270 270 274 
Summa oms. tillg.  1 284 1 600 755 -254 -378  

Fastighet/mark  5 619 5 205 5 221 5 277 5 351  
Bevattning  301 349 421 448 478  
Markanlägg.  5 920 6 030 5 935 5557 5 402  
Maskiner  881 427 156 123 145 
Inventarier 330 330 342 382 428 
 
Summa anläggn. tillg  13 051 12 342 12 075 11 787 11 804  

Summa tillgångar 14 335 13 942 12 830 11 533 11 426 

Skulder och eget kapital     
Lev. skulder  108 36 34 10 36  
Intrim. skulder  0 0  0  0  0 
Övriga. kort. skulder  939 991 1 038 1 109 994  
Summa kortsiktiga skulder 1 047 1 027 1 072 1 119 1 030   

Skulder kreditinstitut   4 600 4 600  4 600  4 595  
Summa långsiktiga skulder  4 600 4 600 4 600  4 600 4 595    
 
Eget kapital  4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 
Bal. Resultat  3 869 2 712 1 368 1 355 900  
Årets resultat  372 1 157 1 344 13 455   
Summa Eget kapital  8 687 8 315 7 158 5 814 5 801    

Summa skuld Eget kapital 14 334 13 942 12 830 11 533 11 426  

Tillsammans  
formar vi  

Vadstena Golfklubb – 
Din bana och klubb!
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Banan: 
Säsongen startade med vårstädning av banan 
under helgen 26-27 mars. Vi var 164 st personer 
på lördagen samt 54 st arbetande medlemmar 
under söndagen. 
Ni gjorde som vanligt ett fantastiskt arbete med 
räfsning och lövsäckning ute på banan och fix 
kring klubbhuset. Ett stort tack för er insats! 
Banan kunde öppna den 15 april efter en kall 
start på ordinarie greener och tees, tack vare alla 
medlemmars engagemang.   

Vi försökte få en bra start med att få igång stora 
puttinggreenen efter ett stort angrepp av dollar-
spot och när värmen kom var den spelklar efter 
3 veckor. 
Stort fokus har lagts på säkerhetsarbete under 
året. Vi har jobbat med trädplanteringar och 
högruff för att styra spelet bort från närliggande 
fastigheter.  
Nya nät sattes upp på hål 2 vid tee och bakom 
green på hål 2 gjordes det en höjning av befint-
ligt nät med 2 m för att förstärka skyddet yt-
terligare. Ett 45 meter långt nät sattes även det 
upp på hål 8 vid tee 58 på en höjd av 5 meter.  
Självsådda skott av träd och buskar har sparats 
i ruffarna och försetts med pinne och nät för att 
kunna växa sig stora. Trädvård har prioriterats 
under säsongen. 

De nya tees på hål 11 och hål 8 var igång vid öpp-
ning. Tyvärr fick vi bara spela 3 dagar på hål 8 på 
tee 58 men som tur var fanns nya tee 45 och 50 
så att tee 58 och 53 kunde fortsätta spela fast då 
längre fram.    
Renovering och kantskärning av gångvägar har 
utförts runt hela banan. 
En årlig återinvestering i bevattningsanläggning-
en har utförts med beställning av en ny bevatt-
ningspump och byte av spridare vid ett antal 
greener och fairways.   

Alla greener har hjälpsådds två gånger under 
säsongen för att få ett friskare gräsbestånd. 
Gräsarten är krypven och sorten är Luminary. 
Denna sort har mycket god sjukdomsresistens 
om man jämför med vitgröe som finns i betydan-
de inslag på banan sedan tidigare. Under senare 
delen av oktober, början av november fick vi ett 
kraftigt angrepp av microdochium patch på 7-9 
greener i vårt vitgröebestånd som vi fick stopp 
på efter två veckor och tack vare värmen som var 
i november fick vi även lite tillväxt i alla fläckar. 
Detta kommer innebära en tuffare vårstart för 
greenerna än normalt.    
Eftersom tee lagas 2-3 ggr i veckan är ytan bättre 
skyddad för sjukdomar än fairways. Större delen 
av banan har djupluftats under hösten. Fair-
way-dressning har fortsatt på hål 3.
Vi tackade av Mats, Erik och Charlotte som gjort 
fina insatser under många år.    
Klubben har genomgått en ny miljöcertifiering 
enligt GEO och blivit godkända för andra gången 
och vi står oss väl i konkurrens med andra klub-
bar i Sverige. Vi sparar högstubbar för insekter 
och fåglar. Ett antal fågelholkar har satts upp för 
att öka mångfalden av fåglar. Vi lägger även upp 
depåer med grenar och stammar på vissa ställen 
för att gynna den biologiska mångfalden, detta 
är ett led i vårt miljöengagemang. Vi har inves-
terat i nya litiumbatterier som driver våra elbilar 
samt elektriska handredskap som elmotorsåg för 
att fortsätta jobba för en mer hållbar arbetsmiljö.
En ledarskapsutbildning har inletts för Banchef 
och Klubbchef för att stärka sig i sina nya roller 
och få mer lärdom och insikter i ledarskap och 
teambuilding. Tack Paragera för denna möjlighet.     

Verksamhetsberättelse 2022 
bana / fastighet 
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Ett stort TACK till damm-gänget med Börje Eriks-
son i spetsen för att ni håller våra dammar så fina 
under säsongen, utan er hjälp skulle vi inte kunna 
ha så hög kvalité på helheten som vi har. Tack 
även alla andra som hjälpt till med olika projekt 
på banan under året. 

Investeringar gjorda på banan  
under 2022
 • En begagnad traktor John Deere 3046R,  
 köptes in under hösten. 
• Nya vertikalskärningsaggregat köptes med 

leverans under våren 2023
• Tre nya golfbilar köptes in under våren 
• Lösen av leasingkontrakt på en greenvält

Fastigheterna 
Restaurangen har renoverats under året. 
Fastighetssektionen har renoverat klubbhuset 
med Bo Egonsson som byggmästare och Lars 
Lundborg och Oskar Lundborg vilket genererade 
nya golv i entré och kansli samt ommålning.
Ett stort TACK till alla er som har hjälpt till för ert 
fantastiska engagemang och TACK till våra samar-
betspartners K-Bygg och Colorama.
Solceller har monterats på maskinhallstaket och 
togs i drift under sommaren.

Marcus Bergmar

Nyinvestering av solcellpaneler på taket.
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 MASKININVESTERINGAR  VADSTENA GOLFKLUBB  2016-2026

 OBJEKT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Traktor 662 500
Minitraktor 348 000 35 000
Minitraktor
Luftare 16 000
Vält 181 000 18 000
Vält 306 000
Teeklippare 371 000 226 000
Semiruffklippare 50 000
Ruffklippare 894 000 49 000
Greenklippare 384 000 38 000 1 028 000
Greenklippare 37 500 773 500 54 000
Transp.fordon 15 000 11 000 20 000 188 875
Golfbilar 138 000 394 000 318 750 287 500 11 000
Spruta 81 000 avbet. 0
Fairwayklippare 890 000 892 000 72 000 32 000
Fairwayklippare 600 000
Bunkerkratta 11 000
Sanddressare
Såmaskin 10 000
Blåsmaskin 9 000
Övrigt 220 000
Summa brutto 876 500 552 000 890 000 1 148 000 1 118 000 1 700 375 1 219 250 994 500 1 060 000 60 000 54 000
Inbyte / rabatt -37 500 -21 000 -341 000 -578 000 -432 000 -409 125 -40 000 -12 500
Summa netto 839 000 531 000 549 000 570 000 686 000 1 291 250 860 500 982 000
Leasingkost./år 498 000 474 000 502 000 455 000 435 000 490 000 540 000 630 000
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Tävlingssäsongen 2022 startade med den år-
liga juniortävlingen JMI (till minne av Magnus 
Jakobsson) där hela 154 spelare deltog. Stort 
tack till Peter Axel som rutinerad tävlingsle-
dare och till alla andra som bidrog till genom-
förandet!

Nytt för detta år var Slättaslaget som ar-
rangerades för våra samarbetspartners 
tillsammans med Motala Golfklubb. Ett 
lyckat arrangemang som ökar mervärdet för 
samarbetspartners där de får möjlighet att 
marknadsföra sig på två klubbar under en 
dag. Tack till Vadstena Sparbank som spons-
rade prisbordet.

Golfveckans startade med Tenaci Padelcen-
ters tävling, 9 hål bästboll och 9 hål scramble 
och därefter följde veckans enda singel-
tävling där Vadstena Golfstore stod som 
sponsor. Hallin & Kling slaget spelades på 
onsdagen där tävlingsformen var tre olika, 
bästboll, greensome och foresome. Vadstena 
Sparbank var som tidigare sponsor till tors-
dagen och den populära spelformen scram-
ble spelades. Golfveckan avslutades med Ica 
Maxi Motalas scramble. Inte nog med det 
utan veckan avrundades med en gemensam 
härlig kväll. Underhållning av trubadurer, 
Erik Felten var grillmästare och serverade 
en mycket god grillbuffé, Jocke Hallberg 
anordnade spännande tävlingar och Ulrika 
Elofsson som konferencier och till och med 
vädret var med oss. Tack till sponsorer och 
alla inblandade som gjort det möjligt att ge-
nomföra! Vi vill rikta ett extra stort TACK till 
tävlingsfunktionärernas engagemang med 
Agneta Lundborg i spetsen! Ni är guld värda. 

Utöver golfveckan spelades den återkom-
mande Lobellgolfen en torsdag i månaden 
och är för alla medlemmar som är +55år. 
Dam- och herrgolf spelades onsdagar un-
der säsongen och är för alla medlemmar. 
Golfshopen har arrangerat Golfkompis spel/ 
tävling 12 hål under säsongen och på hösten 
spelades Shopens hösttävlingar. 2022 var 
äntligen pandemirestriktionerna över och 
Match-stegen kunde genomföras.

Damdagen spelades 11 september och 29 lag 
gjorde upp om segern. Vinnande lag var våra 
hemmaspelare Anna Axman och Linda Lago 
Eklundh. Bra spelat!

Grattis till KM-vinnarna, se nedan!

Tyvärr var det för få deltagare i damklassen. 

Knegga Memorial spelades 20 augusti och 
arrangerades till Vadstena GKs tidigare 
medlem Thomas Adolfssons ” Kneggas” 
minne. Under tävlingsdagen samlades det in 
pengar till Cancerfonden och arrangemanget 
var mycket lyckat. Tack till Anders Petters-
son ”Krögarn” med kompisgäng som gjorde 
tävlingen möjlig! Vi vill även rikta ett tack till 
Thomas familj som var närvarande under 
prisutdelningen.

Tävlingssäsongen avslutades med den årliga 
tävlingen Guldputtern, där man kvalificerar 
sig genom att hamna topp 5 i någon av klub-
bens tävlingar under året. Grattis Rolf Pe-
trich som lyckades ta hem segern på 70 slag!

Sammanfattningsvis kan vi summera 2022 
som ett lyckat tävlingår.

Med vänlig hälsning Joakim Hallberg

Verksamhetsberättelse 2022 
tävlingssektionen 

KM Herr    Johan Carlson
J   21       Gustav Käller
H 30  Oscar Jacobson
H 40  Johan Carlsson

H 50      Jan Wiik
H 60      Thomas Conradsson
H 70      Urban Sandberg
H 80            Curt Friman 

Klubbmästare 2022!
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Barn- och ungdomssektionen består av Joakim 
Hallberg & Eva Palmér-Axell. Sektionen jobbar 
ständigt och har möten regelbundet under hela 
året.
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 
grundläggande är att ha kul i sitt golfande, träffa 
kompisar, känna att man utvecklas som männ-
iska och gör framsteg som golfare. 

Knatteträning (6–9 år)
33 knattar har på måndagar lekt och tränat golf 
indelade i tre grupper. För att introducera spelet 
använde vi 30-bana, 50-bana samt korthålsba-
nan. Här anpassades spelet smidigt och kunde 
stegras efter ålder och mognad genom olika 
banlängder och olika typer typ av boll; inneban-
dyboll, tennisboll eller golfboll. Ledare var våra 
äldre juniorer.

Juniorträning (10–18 år)
65 st juniorer deltog i våra grupper som tränade 
en gång i veckan från slutet av april t.o.m sep-
tember. Dessutom genomförde vi spelträning 
varje vecka. 6-9 hål med inriktning på banvana, 
spelstrategi och spelformer.
Vi vill att tävlingsmomentet ska vara lika naturligt 
som i andra idrotter och har uppmuntrat och 
stöttat de juniorer som velat tävla både på klub-
ben och på andra banor. Vid de flesta tillfällena 
fanns ledare på plats för att stötta före, under 
och efter tävlingen.
Tränare har varit Eva PalmérAxell, Joakim Hall-
berg, Ebba Klippinger samt Gustav Käller.

Minitouren
Banspel för de som har hcp 37 och högre och 
en av våra viktigaste aktiviteter. Syftet är att få 
spelvana, träna regler och golfvett, klara grönt 
kort samt att sänka hcp. Minitouren genomför-
des på söndags-eftermiddagar och aktiverade 
föräldrarna som gick med som faddrar. Det är 
viktigt att våra yngsta golfare och de nya junio-
rerna 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 tävlingsmo-
ment.

Östgötaserien
En mycket populär aktivitet som spelas med 
fyrmannalag. Vi möter lag från andra Östgöta-
klubbar i  matchspel, både bästboll och singel 
och tävlingen spelas med hcp. För flera är det-
ta 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, 55 deltagare.
• Prova-på-läger i två dagar för ungdomar som 

vill testa på golf, 11 st. Till detta läger fick vi ett 
ekonomiskt bidrag från Lions Vadstena. 

Poängjakten
Tjejernas poängjakt arrangeras av SGF och inne-
bär att de får ett poäng för varje 9-hålsrunda de 
spelar. Nationell final väntar de som samlar mest 
poäng. Syftet är alltså att locka till mycket spel. 
Vi hade ovanligt få tjejer som medverkade i den 
2022 så under 2023 är målet att få med flera.
Pojkarnas poängjakt är ett lokalt arrangemang. 
De samlade poäng genom att både träna och 
spela mycket. Olika träningsövningar samt gol-
frundor 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 golfproffset Johannes Axell med grabbarna 
och utmanade dem. 

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

Verksamhetsberättelse 2022 
barn- och ungdomssektionen
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Sektionen har bestått av Claes Alströmer/ 
ordförande, Anna-Carin Lindquist/klubbchef, 
Marcus Bergmar/banchef, Ivar Lundbergh/
biolog och inventerare, Bo Derke/fastigheter 
och energi, Fredrik Derke/inventerare.

Året 2022 har sektionen haft fokus på att bli 
certifierad för ytterligare 3 år. För att cer-
tifieringen ska kunna genomföras finns ett 
verktyg, OnCourse, där all dokumentation 
lagras samt ett antal uppgifter matas in. 
Arbetet med att hantera OnCourse genom-
förs i huvudsak av Marcus/banchef eftersom 
de flesta uppgifterna gäller banan, banans 
skötsel och hanteringen av produkter runt 
verksamheten på banan, samt av Anna-Ca-
rin/klubbchef om ekonomi och energi.

För att klara certifieringen har påpekanden 
från förra certifieringen och åtgärdsplanen 
fått prioritet i arbetet. Många inventeringar 
av framför allt flora och fauna har gjorts och 
dokumenterats. Solceller har installerats.

Östergötlands Golfförbund har sponsrat in-
ventering av höga naturvärden. Den invente-
ringen genomfördes av Calluna AB. Invente-
ringen rapporterades efter att certifieringen 
genomfördes. Det finns höga naturvärden, 

framför allt gamla ekar, och inventeringen 
kommer att ligga till grund för framtida  
banskötsel.

Certifieringen godkändes i slutet av oktober 
2022 och certifieringen gäller till oktober 
2025.

Det är viktigt att förstå att för att hållbar-
hets- och miljöarbetet ska bli kraftfullt måste 
samtliga sektioner och styrelsen ta del av 
arbetet i framtiden och bidra med vad res-
pektive sektion kan hantera. Helhetsgreppet 
måste tas av styrelsen och det finns en hel 
del att ta tag i. Kritik kom från verifieraren 
att styrelsens engagemang var ganska osyn-
ligt. Styrelsen kan inte ersättas av tjänste-
männens arbete.

Jag kommer att lämna Vadstena i april och 
önskar kommande sektionsordförande lycka 
till med det fortsatta arbetet.

Med vänlig hälsning

Claes Alströmer 
Sektionsordförande

Verksamhetsberättelse för  
hållbarhets- och miljösektionen 

HOLE IN ONE 2022
Lars Samuelsson Hål  5
Lars Samuelsson Hål 9
Oscar Derke Hål 7
Jens Larsson Hål 11
Putte Kullander Hål 11 
David Almgren  Hål  9 

Foto: Jens Bollius/MVT
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Trots en svår marknad och det ekonomiska 
läget har vi haft en mycket bra säsong på 
Vadstena Golfklubb. Vi har sponsorer på 
samtliga hål så ett stort tack till alla som stö-
der vår verksamhet. Något som känns sär-
skilt bra är att våra solpaneler och laddstol-
par är på plats när energiläget är som det är.
Stort tack till RF/SISU och Vadstena Sparbank 
för ekonomisk hjälp. När det gäller sponsor-
golfen så gjorde vi tillsammans med Motala 
Golfklubb en gemensam Sponsordag. Allt 
började med frukost på Motala Golfklubb 
och sedan spelade vi 9 hål på Hedbanan.               
Efter samling på Vadstena Golfklubb och 
en god lunch avslutade vi med 9 hål på vår 

bana.  Det nya upplägget med gemensam 
Sponsordag blev mycket lyckat och uppskat-
tat av våra sponsorer.
Vår medlemsresa gick i år till Töreboda 
Golfklubb. Mycket uppskattat med en trev-
lig bana och bra service på golfklubben. Ett 
extra tack Vadstena Buss /Ulrik Andersson 
och chaufför som transporterade oss på ett 
bekvämt och säkert sätt. Alla deltagare var 
nöjda.
Det kan konstateras att 2022 var ett bra år.

KG Broman

Verksamhetsberättelse 
marknadssektionen
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Säsongen 2022 började även den lite tvek-
samt med osäkerhet kring pandemin och 
restriktioner. 

Den 4:e maj startade hursom årets damgolf. 
Deltagande har varierat under säsongen 
men i stort sett har alla tillfällen kunnat 
genomföras. Under pandemin anpassades 
anmälningsrutinerna enligt följande och 
samma rutiner användes i år:

• 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 har även i år hanterat 
anmälningar och vinstutdelningar under 
säsongen, tack för ditt engagemang. 

Förutom ett uppehåll den 27:e juli med an-
ledning av golfveckan spelades damtävling-
arna fram till den 14:e september. Tävlings-
programmet har innehållit allt från slaggolf 
och seven up till norsk poängbogey.

Damdagen genomfördes den 11 september. 
Spelformen var bästboll 2-mannalag och 
totalt hade vi 27 anmälda par och 17 spe-
lare som har en annan klubb än Vadstena 
som hemmaklubb. Att försöka locka både 
ett stort startfält och fler spelare från andra 
klubbar var ett mål med årets tävling. Med 
facit i hand tycker jag att vi lyckades rätt så 
bra. Damsektionen vände sig tidigt under 

året till styrelsen med en fråga om redu-
cerad tävlingsgreenfee, vilket godkändes. 
Vi la även ganska mycket kraft på att infor-
mera och marknadsföra tävlingen på andra 
klubbar runt om i länet. Dessa två insatser 
tillsammans tror jag hade en stor betydelse 
för att få fler att hitta till vår damtävling. Vill 
passa på att tacka sponsorerna, Abacus, 
Func Factory, Röhnisch och Golfstore Vadste-
na som möjliggjorde dagen.

Dam- och herrgolfen hade en gemensam 
avslutning den 24 september. Tyvärr hade 
jag själv inte möjlighet att vara med men ryk-
tet säger att det blev en trevlig avslutning. 
Spelformen var: lottad bästboll (två tävlingar 
i en) vanlig bästboll PB (valfri tee) plus att la-
gen i varje boll även möttes i matchspel. Två 
herrar mötte två damer i varje boll så långt 
lagen räckte. Efter tävlingen åts det hambur-
gertallrik i restaurangen.

Vadstenas damer har under säsongen 2022 
gjort mycket goda resultat i seriespelen. 
Vadstena hade ett lag i Serie 1, ett lag i Serie 
2 och ett i D50. Serie 1 laget placerade sig 
på en tredje plats, serie 2 laget på en andra 
plats och D50 placerade sig på en sjunde 
plats. Mycket bra spelat av samtliga våra 
serielag!

Med den här verksamhetsberättelsen tackar 
jag för mig och ett gott samarbete samt öns-
kar min/mina efterträdare lycka till framåt.

Karin Tjärnlund 

Verksamhetsberättelse för  
damsektionen 
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Förmånsmedlem* 6100:-
Möjlighet att boka tid så långt i förväg som önskas. 
Får ha 6 bokningar samtidigt 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* 6100:-
Möjlighet att boka tid en vecka i förväg. Får ha 3 
bokningar samtidigt, varav 1 på helgen och 2 på 
vardagar. 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* 2100:- 
Betalar reducerad greenfee.  -150kr på 18 håls  
greenfee. För dig som inte spelar så många  
rundor/ år.  

Distansmedlem 2100:-  
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. 
(ev. kunna styrka genom studentleg/Mecenatkort)

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

Sommarlovsmedlem 2500:- 
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 600:-
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  
medlemmar som efterskänkt sin revers, innehar  
spelrätt, spelrättsbevis krävs ej, är förmånsmed-
lemmar.

Årsavgifter på  
Vadstena Golfklubb 2023
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Kansliet informerar!
Vi välkomnar Lala Zarén som ny medarbetare på 
kansliet och vi hoppas att hon kommer trivas bra hos oss. 

Öppettider på kansliet under säsong
 
Vardagar 8.00–16.30 
Helger 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
Per Gustafsson   

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

Layout
Text & Bild Motala AB

Kanske läste ni i artikeln som kom ut i e-tidningen Golfa? Om inte, så 
skulle vi vilja berätta lite om vad vi gör på kansliet under off-season. 
Många verkar tro att vi är lediga då banan är stängd men faktum är att 
vi har vår högsäsong då. 
Varje medlem kräver ca 10 minuter i medlemshantering i form av 
fakturering, att stämma av medlemstatus och se till att allting är okej 
vilket innebär några månaders arbete.
Övriga sysslor är att uppdatera hemsidan med årets avgifter, sponso-
rer, samarbetsklubbar och annan information, likaså på våra info-tav-
lor runt klubbhuset. 
Tävlingsprogram & Golfvärdsscheman ska göras, starttidsschema byg-
gas, bidrag sökas och utbildningar genomföras. 
Hantera golfhäftesförsäljningar, vara våra sektioner & seriespelare 
behjälpliga samt samla material till denna medlemstidning Peggen.
Syftet med denna information är att skapa förståelse kring att detta är 
en året-runt-verksamhet där vi ständigt jobbar med att utveckla och 
göra förbättringar. Detta för att när banan väl öppnar så vill vi kunna 
ge den bästa servicen.

Vad gör kansliet på vintern? 
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Vadstena Sparbank  
– enda banken med huvudkontor i Vadstena

Kaffe/te och en macka till en kostnad  
av 30:- 
Kvällens program:
Presentation av Damsektionen och 
årets tävlingar
• Jocke & Eva från shopen informerar
• Klubbchef Anna Carin informerar  

om nyheter & aktiviteter
• Kansliet presenteras

Anmälan sker till kansliet  
senast måndagen den 27/3

Hoppas vi ses!
Damsektionen
Karolina, Anki, Maria & Anna-Karin

Välkommen på Damernas upptaktsmöte 
torsdag 30 mars klockan 18.30, 
Vadstena Golfrestaurang
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Kära medlem
Nu är nya styrelsen på plats och vi är igång 
med arbetet tillsammans med klubb- och 
banchef.

Det uträttas en hel del arbete under icke 
säsong som gör det möjligt att kunna upp-
rätthålla och vidareutveckla klubben och 
upplevelsen på banan men även i och kring 
miljön när säsongen startar.

Styrelsen har haft två styrelsemöten samt 
ett helgforum där vi jobbat ihop med klubb- 
och banchef i de flesta områden som berör 
verksamheten. Vi prioriterar mängder med 
frågeställningar med fokus på att balansera 
nöjdhet hos alla Er medlemmar och gäster.

Att behålla medlemmar är superviktigt men 
vi måste samtidigt fortsätta att växla in nya 
och här deltar vi i två projekt med SGF och 
RF/SISU ”För bättre spelupplevelse” samt 
”Behålla medlemmar projektet”. Inom spel-
upplevelse har vi vår bansektion, samt delar 
ur styrelsen, som sedan flera år bidragit till 
förbättringar på banan och så även inför 
2023.

Via vår klubbpro ś verksamhet har vi löpan-
de utbildningsflöde av potentiella medlem-
mar, 5 år i rad utsedda till Sveriges mest 
uppskattade golfshop är världsklass.

Vadstena GK står sig fortsatt väldigt bra i de 
mätningar som görs via Players 1st/SGF och 

det är viktigt att vi låter detta sjunka in när 
omvärldsfaktorer speglar tuffa tider. 

Att stötta och nyttja vår shop och restaurang 
är väldigt viktigt och jag hoppas att de ca  
26 000 spelade rundorna och en medlems-
stock på 940 medlemmar på klubben skall 
bidra till god lönsamhet för båda dessa rörel-
ser. De båda affärsområden är en helhet för 
klubben och som vi vill ska ses som naturliga 
mötesplatser för alla.

Vi jobbar med hållbarhet på alla plan, ledar-
utbildning för personalansvariga, miljöcer-
tifiering, uppdaterar maskinparken, arbets-
miljö, avtal med markägare och idrotten golf. 
Det är relativt omfattande att driva golfklubb 
idag och det är mångfacetterat vilket gör att 
vi hela tiden är i behov av medlemmar som 
kanske kan bidra med sina kompetenser i 
t.ex. ett enskilt projekt. 

Är du intresserad så kontakta gärna mig för 
dialog så möts vi över en kopp kaffe, vill du 
bara ha ett litet ”surr” i allmänhet så välkom-
men då också givetvis.

Vi ses på klubben!

Mvh 

Per Gustafsson, ordförande

Ordförande har ordet

Information/nuläge 
angående hål 4 samt hål 8 

Hål 4: Fastighetsägarna driver ärendet via 
Miljö & Hälsa på kommunen och anser att 
de åtgärder som klubben gjorde 2022 inte är 
tillräckliga.
Efter möte i februari har vi behövt återkom-
ma med förstärkta åtgärder för att förhindra 
bollar in på fastighetens mark.
Styrelsen jobbar tillsammans med Advokat-
firman Delphi, Svenska golfförbundet, klubb- 
och banchef, Pro samt bansektionen.

Vi kommer lägga fram ett förslag med lite 
förändringar i utformning och design på hå-
let för att styra spelet på ett sätt som gör det 
näst intill omöjligt att spela bollar in på vår 
grannes mark. 
Förslaget kommer att gås igenom av parter-
na med start v 10 och vår förhoppning är att 
detta gör att vi kan komma till en långsiktig 
lösning för en mycket bra par 5:a.

Hål 8: Vi väntar på ett nytt arrendeavtal från 
markägaren vilket bör vara oss tillhanda 
under v 10.
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Presentation styrelsen
Per  
Gustafsson 

Ålder: 58

Styrelseroll:  
Ordförande

Yrke: Projektledare

Intressen: Älskar att 
resa med familjen 
och sport i de flesta 
former. Spelat golf 

ca 30 år, tröttnar aldrig på spelet eller att möta 
människorna runt golfen.

Motto: Att utmana mig själv är ett led i min 
utveckling.

Magnus
Blackstenius 
Ålder: 63 

Styrelseroll: Kassör 

Yrke: Banktjänsteman 

Intresse: Golf, fotboll 

Anna  
Axman 

Ålder: 52 år

Styrelserol:  
Vice Ordförande

Yrke: Order Administration Mana-
ger Sulzer Pumps Sweden

Intressen: Idrott präglar mitt 
och min familjs liv. Har sedan barnsben varit aktiv i Vadstena 
Handbollsförening som spelare, ledare och styrelseledamot. 
Idag ser jag bara handbollen från läktaren och på TV:n.  Golfen 
kom till mig i mitten av 1990-talet, och jag spelade aktivt fram 
till 1999 -  tog sedan en lång paus från golfen till 2018. Under 
april-oktober lägger jag mycket tid på eget golfspel, ett intresse 
som jag delar med min man Anders.  Sedan förra året är jag 
och min man ägare av en husbil, och vi har hittat en ny ”hobby” 
som är rolig i kombination med golfen. Utöver golfrundorna 
så försöker jag hålla igång med egen träning i form av padel, 
motionssim och promenader. 

Karolina Nöjd
Halldan
Styrelseroll: Suppleant

Yrke: Frisör på  
Hårsaxen i Vadstena

Intresse: Det bästa 
beslutet jag har tagit var 
att boka in mig och min 
man på en grönakor-
tet-kurs hos Jocke och 

Eva.  Har spelat golf i 6 år. Vi gillar att spela  
golf och resa.

LG Svensson
Ålder: 54

Styrelseroll:  
Styrelsemedlem

Yrke: Upphandlingsjurist

Intressen: Golf, handboll, 
styrketräning, sport på TV.

Eva Andrén- 
Forsmark
Styrelseroll:  
Styrelsemedlem
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Vadstena GK vill rikta uppmärksamheten till tre personer  
som betyder mycket för vår klubb. De personerna har inom  
sina områden gjort fantastiska och gedigna insatser. 
Nu vill vi tacka dessa och hedra dem genom att göra dem  
till Hedersmedlemmar på livstid på Vadstena GK.
Ni är väldigt viktiga resurser för oss. Vi är tacksamma att ni  
finns och hjälper där det behövs. 
Diplom kommer att delas ut på vårmötet.

2022

K-G Broman, Mats Bergmar och Lars Lundborg

Nya hedersmedlemmar
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Lars  
Lundborg 
Ordförande Fastig-
hetssektionen

Ålder: 63 

Yrke: Glad pensionär 

Intresse: Golf, påta 
i trädgården samt 
sport på TV.

Klas-Göran 
Broman 
Marknadsansvarig 

Ålder: Glad pensionär

Intressen: Golf, mm

Vadstena Golfklubb bedriver golfträning för 
Stroke-Grupp.  År 2022 började vi med vinterträ-
ning i Tenaci Padelhall. När vi sedan närmade oss 
golfsäsongen började vi utomhusträningen i maj 
månad på klubben. Vi träffades varje tisdag när 
vädret medgav detta. Denna träning varade till 
september månads utgång. Varje träningspass 

avslutades med fika och pratstund. Det sociala är 
mycket viktigt. Vi deltog även i Parasportens dag 
i Motala Sporthall arrangerat av RF/Sisu. Dessa 
träningstillfällen är mycket uppskattade och fan-
tastiskt roliga att leda.

KG Broman

Paragolf        

Presentation sektionerna

Karolina 
Nöjd-Halldan 
Ordförande  
Damsektionen 

Mitt mål nu efter pan-
demin är att försöka få 
igång Damgolfen med 
lite tävlingar och också 
försöka få med lite fler 
nybörjare i damgänget.

Swinga lugnt så ses vi 
på banan/Karolina

LG Svensson
Ordförande  
Bansektionen

Intressen: Golf och 
det mesta i sportväg
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Reservdagar 1 & 2 april.
Vi ses kl 09–12 och vi avslutar med fika och gemensamt häng.  
Vid frågor kontakta kansliet 0143-124 40

PLANERADE STÄDDAGAR 25 & 26 MARS

BLI MEDLEM 300:-
10% RABATT PÅ BANHYROR • 10% RABATT I BUTIK • 10% RABATT PÅ GYMKORT

• 10% RABATT PÅ VÅRA EVENTS

PRISER GYMKORT
HELÅR ORD. PRIS 2.500:- • HALVÅR ORD. PRIS 1.700:- 

P RI S FÖR TA G G 10 0:-  T IL L KOMMER I  DEP O SI T ION

B OK A S V I A :  S V E N S K A L A G. S E / T E N A C I PA D E L

PADEL • PICKLEBALL • BADMINTON • GYM

tenacipadel
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dekaler | storformat | trycksaker | grafisk form | banderoller | 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

Du vet väl att du kan köpa kaffekort? 
För 1350 kr får du dricka så mycket kaffe du 
vill under hela säsongen.
Det lönar sig för dig som dricker minst 50 
koppar kaffe per säsong.

Glöm inte bort att kostnadsfritt skaffa vårt 
stämpelkort för fika!
När du handlar fika för minst 50 kr får du en 
stämpel, gäller ej mat och alkohol.
Efter 9 stämplar får du 50 kr tillgodo att  
använda till fika.
Välkommen till Restaurangen  
säsongen 2023!
Anders och Erik med personal

Välkomna till Restaurangen!



23   Peggen nr 1 2023         23

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

Vi i personalen är laddade och förberedda 
för en ny golfsäsong tillsammans med er 
medlemmar, ideella och entreprenörer.

Marcus Bergmar (banchef) och jag Anna 
Carin Lindquist (klubbchef) har tillsammans 
med övrig personal arbetat för att stärka 
teamkänslan i arbetslaget med kunskaper 
från ledarskapsutbildning anordnad från 
Paragera som grund. Vår strävan är att ha 
en trygg personalstyrka som är återkom-
mande år efter år och där alla trivs och vet 
vad som ska göras. Vi strävar även efter att 
ta tillvara på allas olikheter och på så vis bli 
mer effektiva. Vi tror på en hållbar arbets-
miljö och kommer under 2023 arbeta vidare 
med detta.

Årligen genomgår personalen HLR utbild-
ning och inför säsongsstart 2023 har vi även 

fått utbildning i brandskydd. Ni vet väl om 
att hjärtstartare finns i hallen utanför kans-
liet? Kom ihåg, bättre att göra lite än inget 
alls om olyckan skulle vara framme. 

Tack till Thomas Conradsson och Mattias 
Levin som ideellt ställde upp och lärde oss 
livsviktig kunskap!

Anna Carin Lindquist/ klubbchef

Äntligen närmar vi oss  
en ny säsong!       
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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  00.00 – 07.50 mån-sön
okt   00.00 – 08.50 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
Ring gärna om du vill veta mer!

Vi söker fler golfvärdar
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Tävlingsprogram  
Vadstena Golfklubb 2023
Datum  Dag  Tävling  Spelform  Sponsor  Övrigt  Ansvarig

27 maj Lördag Svensk Juniortour SGF Tävling

22 juni Torsdag Teen Cup Juniortävling

10 juli Måndag JMI Singel SGF Tävling, Peter Axell

24 juli Måndag Tenaci Padel Lag Tenaci padelcenter Golfveckan Tävling

25 juli Tisdag Pron ś prize Singel Hallbergs Golf Golfveckan Tävling

26 juli Onsdag Hallin & Klingslaget Bästboll 2-m.lag ?? Hallin & Kling Golfveckan Tävling

27 juli Torsdag Sparbankens Scramble 2-m.lag Vadstena Sparbank Golfveckan Tävling

28 juli Fredag ICA Maxi Motala Lag Ica Maxi Golfveckan Tävling

19 aug Lördag Knegga Memorial  
Cancerfonden

27 aug Söndag Moregolf Invitation Moregolf Tävling ?

2   sep Lördag Damdag Damsektionen Damsektion+tävling

9-10 sept Lör-Sön KM Dam- & Herr + 
åldersklasser

Singel

23 sep Lördag Herr- & damavslutning Onsdagsgolfen

30 sep Lördag Guld-Puttern+avslutning Singel Vadstena GK Tävling

Tävlingsanmälan: golf.se logga in på Min Golf.

Veckotävlingar löpande under säsongen:
Matchstegen  Se hallbergsgolf.se för mer info 
Onsdagar  18 hål HERR-golf  
Onsdagar  18 hål DAM-golf  
Shopens tävlingar Se hallbergsgolf.se för mer info 
Golfkompistävling Info finns på golfkompis vadstena på facebook   
Lobellgolfen en gång/mån 55+   

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

Äntligen säsongstart
Bästa golfare! 

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

I vår verksamhet så kommer det inte vara några större  
förändringar på personalsidan, där Eva PalmerAxell och jag 
utgör grunden i verksamheten.

En av våra viktigaste uppgifter är att få fler att prova på golf, 
och hjälpa golfare till ett bättre och roligare golfspel. Ta med 
dina vänner för att prova på golf på Vadstena GK. Utrustning 
finns att låna och på korthålsbanan kan man få en känsla för 
golfspelet. Vill man sedan börja spela golf så har vi vår populära 
Gröna kort-kurs som ger den bästa starten på golfen. Att hjälpa  
golfare till ett bättre och roligare golfspel är det vi älskar 
och brinner för. I vår golfutbildning ger vi dig möjligheter att  
utveckla och förbättra ditt spel. På vår hemsida kan du läsa 
mer om hur vi kan hjälpa dig.

Att utveckla sitt spel och ha roligare på golfbanan handlar 
inte enbart om svingteknik och träning. Du behöver rätt verk-
tyg också. DU ÄR INTE som andra golfare. Därför ska du inte 
ha samma golfutrustning som andra golfare. Du ska natur-
ligtvis ha dina klubbor 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!

Varmt välkomna till vår Grand Opening 1–2 april kl 10.00– 
16.00. Shopen är fylld med erbjudanden och allt du behöver 
inför säsongen.

Bästa golfhälsningar  
Joakim Hallberg med personal

OBS! Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Kampanj!
ADIDAS TOUR360 XT SL

ADIDAS Adicross Retro

HERR

1.499:-
Ord. pris 1.949:-

DAM

899:-
Ord. pris 1.199:-

BIG MAX  
Aqua Sport  
Vagnbag

2.599:-
Ord. pris 3.299:-

FAST FOLD  
Trike 2.0

2.399:-
Ord. pris 2.799:-

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

Äntligen säsongstart
Bästa golfare! 

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

I vår verksamhet så kommer det inte vara några större  
förändringar på personalsidan, där Eva PalmerAxell och jag 
utgör grunden i verksamheten.

En av våra viktigaste uppgifter är att få fler att prova på golf, 
och hjälpa golfare till ett bättre och roligare golfspel. Ta med 
dina vänner för att prova på golf på Vadstena GK. Utrustning 
finns att låna och på korthålsbanan kan man få en känsla för 
golfspelet. Vill man sedan börja spela golf så har vi vår populära 
Gröna kort-kurs som ger den bästa starten på golfen. Att hjälpa  
golfare till ett bättre och roligare golfspel är det vi älskar 
och brinner för. I vår golfutbildning ger vi dig möjligheter att  
utveckla och förbättra ditt spel. På vår hemsida kan du läsa 
mer om hur vi kan hjälpa dig.

Att utveckla sitt spel och ha roligare på golfbanan handlar 
inte enbart om svingteknik och träning. Du behöver rätt verk-
tyg också. DU ÄR INTE som andra golfare. Därför ska du inte 
ha samma golfutrustning som andra golfare. Du ska natur-
ligtvis ha dina klubbor 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!

Varmt välkomna till vår Grand Opening 1–2 april kl 10.00– 
16.00. Shopen är fylld med erbjudanden och allt du behöver 
inför säsongen.

Bästa golfhälsningar  
Joakim Hallberg med personal

OBS! Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Kampanj!
ADIDAS TOUR360 XT SL

ADIDAS Adicross Retro

HERR

1.499:-
Ord. pris 1.949:-

DAM

899:-
Ord. pris 1.199:-

BIG MAX  
Aqua Sport  
Vagnbag

2.599:-
Ord. pris 3.299:-

FAST FOLD  
Trike 2.0

2.399:-
Ord. pris 2.799:-

Inklusive  
paraply- 
hållare
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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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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.


