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Ramkvilla Golfklubb hade 6 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, Christopher
Abramsson och Karl-Olof Bohlin (t.o.m. 6 aug).
Medlemmar/medlemsstruktur
Antal aktiva medlemmar i klubben var 286 st, en kraftig minskning med 46 st, den första
minskningen på sex år. Noteras bör att hälften av alla Smålandsklubbar har en minskning av
medlemsantalet i år. Hos oss är 26 % kvinnor (Sverigesnittet är 27 %), 13 % är juniorer
(Sverigesnittet 10 %), 33 % av juniorerna är tjejer (Sverigesnittet är 21 %), snittåldern är 50
år (samma som Sverigesnittet) och våra medlemmar har 29 i snitthcp (Sverigesnittet är 24
hcp).
Våra medlemmar bodde framför allt i:
Ramkvilla, Braås, Sävsjö, Korsberga, Landsbro, Rörvik, Växjö, Vetlanda, Linköping, Myresjö,
Rottne, Bäckaby, Lammhult, Alvesta, Uppvidinge kommun, Vrigstad, Tyskland m.fl.
Klubbhus/bana
Följande investeringar och aktiviteter genomfördes under året:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulebana (mellan tennisbana och parkering)
Bevattning hål 2/11 och tee 1/10
Tävlingskansli och bagförråd för uthyrningsklubbor upprättat i Friggebod
Besprutning mot maskrosor på 9:an, 7:an och 3:an
Renovering av kök/kansli/shop – bl.a. nya vitvaror och skåp
Nya herrtoaletter med dusch (gamla tävlingskansliet)
Ny damtoalett med dusch (tidigare förråd mot sjön)
Wifi i klubbhus, tävlingskansli samt på hela området runt klubbhuset inkl. campingen
2 nya elstolpar på campingen
Omfattande eldragningar och installationer
Nya spisplattor och mikrovågsugn i campingköket

•
•
•

•
•
•
•

Gamla 2:ans green nysådd
Ny sponsorskylt vid ”Sparbankseken”
Medlemsenkät Players 1st, Golfspelaren i Centrum för tredje året, en gång i juni och
en gång i augusti. Mycket höga poäng i juni, något sämre i augusti. Svarsfrekvensen
har sjunkit något men är fortfarande bra. Ambassadörspoängen (det som
medlemmarna tycker är viktigast) låg på 57 poäng, vilket är bra jfrt med övriga
Sverige. Lägst poäng på restaurang och träning. Mycket höga poäng på bana, ledning
och service & upplevelser. Medlemskap och avgifter samt klubblivet hamnade allra
högst, faktiskt bland de 10 bästa i Sverige! Banan får totalt höga 9 p av 10 möjliga för
att man anser att banan som helhet är fin och välskött! Den får bättre poäng på
utslagsplatser i år än förra året (mycket arbete har lagts på det), mycket höga poäng
på greenerna samt att det är roligt att spela på vår bana och att
avståndsmarkeringarna är mycket bra. Medlemmarnas lojalitet har ökat från 68% till
70% vilket också är en hög siffra.
Regelbundna gruppmejl till medlemmarna
Mediebevakningen och marknadsföring på facebook
En informativ och aktiv hemsida med resultatredovisning och foton från samtliga
tävlingar
Fortsatt jobb med att förstora greenerna genom dressning och klippning

Större delen av gjorda investeringar har finansierats av det bidrag på 150 tkr som erhölls av
Werner-Stiftelsen i slutet av 2018.
Vidare har ett Vindbonus-bidrag på 40 tkr beviljats 2019 för förbättring i strandremsa och
badbrygga invid campingen.
Golfbanan
Fortsatt mycket beröm för vår bana, i synnerhet våra snabba greener. Våra problem med
maskrosor på ett par hål har blivit mindre efter besprutningen. Den nya bevattningen på hål
2/11 har gjort att fairway återhämtat sig bra från förra årets svåra torka.
H-I-O
Den 21 september gjorde vår medlem Ulla-Britt Leonardsson hole-in-one på hål 15 på en
sällskapsrunda. Den 27 oktober lyckades Oliver Kahn med samma sak men på första rundan,
alltså hål 6. Vi gratulerar! De första hole-in-one sedan 2016.
Tävlingar
Klubbtävlingar
Klubben arrangerade 9 klubbtävlingar under året, varav 5 sponsrade.
Påskslaget 21 april – Vinnare Bertil Johansson och Curt Sturesson. Plannja Open 5 maj –
Vinnare Christopher Abramsson och Cennerth Kenstam. Wärdshustävlingen 5 juni – vinnare
Henrik Jonsson, Pelle Jonsson, Harald Andersson. Bengtsson Open 1 september – vinnare
Peter Sidvall. Värendskog Open 15 september – vinnare Bjarne Petersson. Byalagscupen 30
september – vinnare Magnus Lamme, Hans Johansson, Anton Lamme, Bertil Johansson.

KM-tävlingen avgjordes efter två dagars spel där 21 spelare deltog. Klubbmästare blev
Morgan Axedén och Klubbmästarinna blev Carola Fingalsson för fjärde året i rad.
Klassegrare blev Elsa Claesson Lundin, Bjarne Petersson och Morgan Axedén. PB-klassen som
även i år var Ramkvilla Open med 34 deltagare vanns av Christopher Abramsson. I KM Match
– singelspel – deltog 20 spelare. Morgan Axedén vann över Ola Svensson i den avgörande
finalen. Tisdagsgolfen - segrare Patrik Weilund. Totalt 302 starter. Onsdagsgolfen – segrare
Morgan Axedén. Totalt 223 starter. Seniorgolfen/veterangolfen - segrare Elsa Claesson
Lundin. Totalt 472 starter. Lördagsgolfen – få deltagare i år. Tävlingen behöver hjälp att
komma igång.
Seriespel i Småland
För sjunde året i rad deltog herrarna i seriespelet i Småland. I år deltog man i klasserna H40,
H60 och H70. För andra året i rad deltog även våra damer i klass D70, tyvärr inte något lag i
D50 som vi haft tidigare.
Övriga tävlingar
Den 8 juni arrangerade vi H60 Div 2 Mellan med 7 lag, 27 deltagare. Tyvärr den enda tävling
som golfförbundet lade hos oss. Föregående år fick vi 4 st vilket gav oss en bra intäkt.
Den 23 augusti arrangerade vi företagsgolf med våra sponsorer. 14 lag deltog och vann
gjorde Jan-Erik Lidén och Lars Samuelsson, JobTop Braås.
Den 25 augusti gick Ryder Cup mellan Uppvidinge GK och Ramkvilla GK av stapeln. I år alla 18
hål i Uppvidinge som vann med hela 32 slag. 2020 har vi hemmabana.
Greenfeegäster
Efter tidig start i mars följt av en kall april och maj månad fick vi en normal svensk sommar
med en regnig höst kan vi konstatera att Ramkvilla GK under året besöktes av totalt 1200
greenfeegäster något mer än föregående år. Även i år tog vi ca 100 kr extra i greenfeeavgift
för prova-på spelare som utgjorde knappt 10% av gästspelarna. Greenfeeintäkterna blev
något högre än föregående år.
De klubbar som besökt oss flest gånger var Uppvidinge (135), Vetlanda (120), Glasriket (69),
Växjö (41)och Alvesta (36). Vi har haft besökt av ett 80-tal olika golfklubbar.
Medlemsrundor på vår egen bana var ca 4.000 st, i stort sett samma som förra året.
Utbildning
Klubbens tränare Björn Kellander, assistent till PGA Pro Henrik Lisecke på Glasriket GK hade
under året fyra nybörjarkurser, varav en ägde rum på Glasriket. Totalt 15 personer tog gröna
kortet, en halvering av antalet deltagare mot föregående år. Konkurrensen från snabb digital
utbildning på nätet (24 tim) till ett lågt pris blir mer och mer kännbar. Klubbar som
Bryttsäter, Happy Golfers och Golf Star Cloud Club erbjuder därefter medlemskap för 289
kr/år.

Vi fortsatte med vårt uppskattade fadderspel för nya medlemmar på tisdagskvällar som även
i år flitigt utnyttjades. Vi har också erbjudit mentorspel till de som tagit gröna kortet för att
de ska komma igång med spelet. Fadderspelet på lördagsmorgnar har inte fungerat lika bra
som föregående år.
Vidare hyrde vi in Björn på torsdagar för att genomföra olika typer av träningar med
medlemmarna under säsongen, både gruppträningar och privat träning. Sju barn i åldrarna
8-11 år har deltagit i gruppträningen samt fem juniorer, några färre än förra året.
Måletsättningen att rekrytera nya ungdomar varje år från skolan och på så vis utöka
deltagarantalet bland barn och juniorer har tyvärr inte varit framgångsrikt.
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 styrelsen under
säsongen. Ett medlemsmöte ägde rum den 24 november på värdshuset i Ramkvilla.
Medlemstidningen Fri Dropp nr 1/2019 planeras att skickas ut innan jul tillsammans med
fakturan.
Cafeteria/shop/camping
Klubben drev verksamheten i egen regi även 2019. Tre skolungdomar var anställda på
helgerna i maj, juni och september samt varje dag mellan midsommar och skolstart i augusti
– även i år utan kommunalt bidrag. I övrigt drevs verksamheten med hjälp av ideella krafter
som gjorde att servicen kunde vidmakthållas. Omsättningen minimalt lägre än förra årets
rekordvarma sommar med extrem glassförsäljning.
Campingen hade ca 1500 besökare (ca 750 nätter) ungefär samma som 2018. Drygt hälften
var utländska besökare. Vi hade 3 st (husbil/husvagn) långliggare över hela säsongen.
Intäkterna totalt något högre än förra säsongen.
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