VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Ramkvilla Golfklubb hade 7 protokollförda möten under året.
Styrelsen bestod av Elsa Claesson Lundin ordf, Owe Hördegård ekon. ansv. samt
ledamöterna Magnus Lamme, Sture Lamme, Per-Arne Häll, Carola Fingalsson, Gert Vestelind
och Karl-Olof Bohlin. Adjungerad medlem var Christopher Abramsson, webmaster.
Medlemmar/medlemsstruktur
Antal aktiva medlemmar i klubben var 330 st, en ökning med 2 st och en ökning av
medlemmarna fjärde året i rad. 29,4 % är kvinnor (Sverigesnittet är 27,3%), 13% är juniorer
(Sverigesnittet 10%), 38% av juniorerna är tjejer (Sverigesnittet är 22%), snittåldern är 48,7
år (Sverigesnittet 49,27 år) och våra medlemmar har 30,28 i snitthcp (Sverigesnittet är 24,4
hcp).
Våra medlemmar bor i:
Vetlanda kommun 38,4% (varav 9,4% Ramkvilla), Sävsjö 13.3%, Växjö 8,1%, Utland 6%,
Värnamo 5,7 %, Uppvidinge 5,4 % och Övrigt 4,8%. När våra medlemmar spelar på andra
banor så spelar de helt klart flest gånger på Vetlanda GK, faktiskt fyra gånger mer än på
Hooks GK som har näst flest besökare från oss, därefter Växjö GK, Glasrikets GK, Alvesta GK,
Eksjö GK och Saxnäs GK i fallande ordning.
Medlemsrundor på vår egen bana var ca 4.000 st.
Klubbhus/banan
Följande aktiviteter genomfördes under året:
•

•
•
•

Medlemsenkät Players1st, Golfspelaren i centrum där områden som klubbhus,
restaurang, shop, träningsområden, träning, ledning och service, bana, klubbliv och
priser och produkter bedömdes. Vi placerade oss i toppen 32% (98 av 309 klubbar).
Högst poäng på bana, träning, ledning och service samt priser och produkter.
Ändring av vår bana från par 74 till par 72
Flytt av grästees och ändring av dike till gräsbunker på 2:an/11:an
Utökad mediebevakningen och marknadsföring på facebook och hemsidan

•
•
•
•
•
•
•

Nya grästees på 6:an/15:e hålet
Nya avståndsmarkeringar på fairway och på flaggan på greenerna
Fortsatt jobb med att förstora greenerna genom dressning och klippning
Nedfasning av gräskanten ned mot ån på 1:an/10:an på greensidan
Inköp av ett kraftigt partytält som även kan utlånas till medlemmar
Plantering av en stor björk på hål 3/12 vänster om vänstra bunkern för att markera
out-of-bounds
Ändring av gul tee på hål 17 till grästee och flytt av röd tee på hål 8

Golfbanan
Fortsatt mycket beröm för vår bana vad gäller längd och kvalitet på fairway och greener. En
eloge till vår banpersonal och även till de som jobbar ideellt.
H-I-O
Inga hole-in-one inrapporterade under året.
Tävlingar
Klubben arrangerade 10 klubbtävlingar under året, varav 8 sponsrade, med totalt 302
deltagare. För första året arrangerade vi också en tävling för våra sponsorer. KM-tävlingen
avgjordes efter två dagars spel där 40 talet spelare deltog. Klubbmästare blev Peter
Nordwall och Klubbmästarinna blev Carola Fingalsson för andra året i rad. Klassegrare blev
Peter Nordwall, Thorbjörn Klang Sörensson, Gert Vestelind och Elsa Claesson Lundin. PBklassen vanns av Kjell Karlsson. I Matchspelet – singelspel – deltog 24 spelare. Finalisterna
var Harald Andersson och Morgan Axedén och efter en spännande runda tog Harald till slut
hem segern. Onsdagsgolfen drog 36 deltagare under hela säsongen och vanns av Peter
Nordwall. Tisdagsgolfen drog 29 deltagare och säsongsvinnare blev Birger Lingmerth.
Seniorgolfen/Veterangolfen på torsdagsförmiddagarna spelades av 29 golfare och vanns av
Harald Andersson. För femte året i rad deltog herrarna i seriespelet i Småland. I år deltog
herrarna i klasserna H40, H60 och H70. För andra året deltog även våra damer i klass D50,
som Ramkvilla GK även arrangerade i finalen. Damerna har för första gången även deltagit i
3-mannascramble tillsammans med damer från Alvesta GK, Växjö GK, Rockatorp GK och
Glasrikets GK. Även där arrangerade vi finalomgången.
Greenfeegäster
Efter en mycket tidig start redan i början av mars och med lyckosam mediabevakning
besöktes Ramkvilla GK under året av totalt 1200 greenfeegäster. Även i år tog vi 100 kr extra
i greenfeeavgift för prova-på spelare som utgjorde ca 10% av gästspelarna.
Utbildning
Klubbens PGA tränare / Pro Henrik Lisecke hade under året fyra nybörjarkurser med totalt 32
personer som tog Gröna kortet. Vi fortsätter med att ha ett relativt lågt pris på kursen och
reducerad medlemsavgift år två. Många provade på golf innan kursen i form av pay-and-play
vilket gör att man kan konstatera att möjligheten att prova-på är en viktig inkörsport till
golfen.

Vi fortsatte med vårt uppskattade fadderspel för nya medlemmar på tisdagskvällar som i år
flitigt utnyttjades. Fadderspelet på lördagsmorgnar var inte lika välbesökt.
Vidare genomförde Henrik olika typer av träningar med medlemmarna under säsongen både
gruppträningar och privat träning. Juniorträning genomfördes under säsongen. Fyra pojkar
födda -05 och -06 som började i ”golfkul” 2013 fortsatte träningen, såväl som tre flickor (f.
08) för tredje året. Målet är att rekrytera nya grupper varje år och på så vis utöka
deltagarantalet bland juniorerna.
Information/Kommunikation
Hemsidan med en modern teknisk plattform och länk till Facebook-gruppen fungerade väl
under året. Medlemsinformation gick även ut via ett flertal gruppmail från tränaren och
styrelsen under säsongen. Ett medlemsmöte ägde rum den 19 november på värdshuset i
Ramkvilla. Medlemstidningen Fri Dropp nr 1/2017 skickades ut innan jul tillsammans med
fakturan.
Cafeteria/shop/camping
Klubben drev verksamheten i egen regi även 2017. Fem skolungdomar anställdes periodvis i
maj och juni och september samt mellan midsommar och 15 augusti - utan kommunalt
bidrag. I övrigt drevs verksamheten med hjälp av ideella krafter som tillsammans med
sponsorpengar gjorde att servicen kunde vidmakthållas. I år utökade vi menyn med
hamburgare som blev mycket uppskattat.
Campingen hade ca 1100 besökare varav 72% var från utlandet.
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