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Ekerum GK. Verksamhetsberättelse för år 2019. 

 

Styrelsen 

Under 2019 har styrelsen haft 6 stycken protokollförda sammanträden. Fokus för 

arbetet inom styrelsen har varit att utveckla organisationen för klubben genom att 

rekrytera och engagera flera frivilliga medlemmar till de olika verksamheterna för att 

bredda klubbens verksamhet. Utveckling av befintliga och etablering av nya 

kommittéer och funktioner där idéelt arbetande medlemmar kan finna möjligheter att 

bidra till att utveckla verksamheten och samarbetet med Resorten har också varit 

prioriterade områden. Under 2019 var vi organiserade i 13 olika funktionsområden 

enligt nedan: 

1. Tävlingskommitté                                                                                                                

2. Medlemskommitté                              

3. Regel och HCP-kommitté                          

4. Damkommitté                                                   

5. Sponsorkommitté                                           

6. Elitkommitté                                            

7. Juniorkommitté                                                  

8. Golfvärdar                                                            

9. Hålvärdar                                                        

10. Träningsverksamhet                                         

11. Hemsida, information till medlemmar                  

12. Frivilliga resurser.                                                 

13. Projekt 30-årsjubileum 2020.                               

Grunden för hur klubb och banägare ska fungera tillsammans finns i ett 
nyttjanderättsavtal som har omförhandlats och gäller från 2018. Avtalet löper tills 
vidare med 1 års uppsägning från endera parten. 

Inom klubben har vi försökt tydliggöra vad medlemmar kan bidra med i form av 
frivilliga insatser genom att definiera olika funktioner. Totalt har vi 44 funktioner för att 



driva klubben, allt från ordförande till tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, hålvärdar, 
golfvärdar m.fl. Cirka 80 medlemmar har varit engagerade i olika roller. 
 

Samarbetet med Resorten har fortsatt att utvecklas i en positiv riktning och vi har vid 
presentation av vår verksamhetsplan fått de medel som behövts för att driva 
verksamheten. 
 

Bland många positiva saker som hänt och genomförts under året kan nämnas 

följande: 

- Totalt 123 arrangerade tävlingar som klubben ansvarat för med 3311 starter. 

- 384 unika medlemmar som deltagit i tävlingarna! 

- Totalt 455 av klubbens 1500 medlemmar som deltagit i klubbens aktiviteter. 

- Partävlingshelg med 348 starter. 

- ”Nytt” kansli med ändamålsenlig möblering. 

- Installation av AC i kansliet som innebär bra arbetsmiljö även under varma dagar. 

- Ny dator för snabbare hantering av tävlingsresultat. 

- Utbildning av funktionärer i HLR, totalt 45 st.  

- Ny hjärtstartare vid Café Öland hål 10. 

- Ekerummästerskapet med 100 deltagare. 

- Informationsmöten med nya medlemmar. 

- Medlemsdag med föredrag av Torsten Hansson. 

- Sverigefinalen i Hjärtgolfen. 

- Satsning på damsidan med möten med Smålands golfförbund. 

- Golflyckan. Nytt koncept för satsning att få med flera damer i verksamheten. 

- Fortsatt satsning på HCP-grupp 30 - 54. 

Klubbens egna kapital var 2019-12-31 totalt 156 362 kr.  
 
Klubben fyller 30 år 2020 och vi har i styrelsen tagit ett beslut om att använda delar 
av klubbens kapital till att skapa festligheter runt detta jubileum vid flera tillfällen 
under året för att möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att kunna vara 
med.  
 

/ Rolf Gustafsson / Ordförande 

 

 



Verksamhetsberättelse för 2019 enligt rubriker i 

verksamhetsplanen. 

1. Tävlingskommittén. 

Tävlingskommittén har under 2019 haft följande sammansättning  

• Leif Mellqvist  

• Lillemor Fürst  

• Ivar Lång  

• Emil Widing Andersson  

• Lars ”Lajen” Johansson  

 

Kommittén har under 2019 ansvarat för följande tävlingar  

• Öppna tävlingar  

• Seniorgolf  

• Onsdagsgolf  

• Herrgolf  

• Juligolf  

• Höst- och Vintergolf  

• Ekerummästerskapet  

• Ekerum President Cup  

• Serielag i Smålandsserien.  

• Matchspel för Damer, även kallad ”Tantgolfen”  

• Matchspel mot Saxnäs GK och Ölands GK  

• Hjärtgolfen 

• Funktionärsgolf 

 

 

 

Öppna tävlingar 

Av planerade 18 tävlingar så genomfördes 16 stycken. Antalet deltagare på dessa 

tävlingar var totalt 1093 stycken. 

 

Seniorgolf 

Seniorgolfen har genomfört 18 tävlingar, 68 unika spelare har totalt gjort 366 

starter. Det har varit 2 stycken tävlingar utanför Ekerum, på Ölands GK och på 

Saxnäs GK. Snitt antal startande per tävling har ökat från 18 stycken 2018 till 20 

stycken 2019. 

 

Onsdagsgolf  

65 unika spelare – 26 Damer och 39 Herrar har tillsammans gjort 386 starter på 16 

tävlingar = ca 24 per tävling vilket är en liten ökning från 2018 då vi hade ca 21 

startande per tävling. Deltagarna i årets onsdagsgolf har varit födda mellan 1935 

och 2004.  



 

Herrgolf  

22 tävlingar med totalt 339 startande. En liten ökning av antalet startande jämfört 
med 2018. Under en tävling i juli var det nytt rekord med 33 startande i en tävling.  
 

Juligolf  
   För andra året i rad ersatte vi Senior- och Onsdagsgolf under juli månad med  

   Juligolf. 

   Det genomfördes 5 tävlingar med totalt 137 deltagare  

 

Höst- och vintergolf  

   32 tävlingar med totalt 498 deltagare 

Höst- och vintergolf spelas under januari till i början på april och oktober till 

december     

 

Ekerummästerskapet  

För andra året i rad så ersatte vi klubbmästerskapet med Ekerummästerskapet. En 

dam - och herrklubbmästare med lägst bruttoscore korades. Damklubbmästare 

blev Jane Bergkvist och Herrklubbmästare blev Emil Mårtensson. I övriga klasser 

korades de med lägst nettoresultat till Ekerummästare. Antal startande var 99 

stycken. 

  

   Ekerum President Cup.  

   Matchspel, singel. En missräkning var att det bara blev 19 stycken som 

   anmälde sig de 32 som är maxantalet i tävlingen. Tävlingen genomfördes 

   och segrare blev Joel Ek.  
  

Seriespel  

   I Smålandsserien var Ekerum GK representerad av 8 lag. D50, D60, D70, H40, 

   H50, H60, H70 och ett nytt lag från och med 2019 var H80. 

   Just H80 var det lag som lyckades allra bäst och vann sin serie, H80 Div. 1 Södra.  

   För övriga lag blev det blandade resultat.  

 

 

Matchspel damer  

   En matchserie där 6 klubbar ingår, Ekerum, Möre, Emmaboda, Ölands, Kalmar 

   och Nybro. Ekerums damer slutade på en hedrande fjärde plats.  

 

 

Matchspel mot Ölands GK och Saxnäs GK  

   Varje år spelas klubbmatcher mot Saxnäs GK och Ölands GK. 2019 slutade de 

   båda matcherna med förlust för Ekerum, Saxnäs GK hemma och Ölands GK borta.  

 

Hjärtgolfen  

   Vi hade förmånen att få arrangera finalen av 1.6 & 2.6 milj klubbens hjärtgolftävling. 



   I finalen var det 22 par som tävlade om en resa till Mallorca.    

   Hjärtgolfen är en golftävling för tjejer/kvinnor där vi spelar för att bidra till forskning 

   rörande kvinnors hälsa. 

   Alla som deltar i Hjärtgolfens 22 deltävlingar är med och skänker pengar 

   via startavgiften till forskningen  

 

Funktionärsgolf  

   En tävling för de som på något sätt har ställt upp för golfklubben och  

   Ekerum Resort med ideellt arbete. 

   31 personer tackade ja till inbjudan till en golfrunda med efterföljande lunch.  

  Summering.  

  2019 var ett intensivt år med totalt 123 av klubben arrangerade tävlingar. 

  Årets öppna tävlingar var uppskattade och mycket välbesökta, 

  flera var överbokade så vi kunde tyvärr inte ta med alla som ville. 

   

  Inför 2019 fanns önskemål om en tävling för medlemmar ”Mitt i Livet”, 

  personer runt 40 med barn och mitt i karriären. En tävling med tidig start 

  under en helg. Vi gjorde ett prov med att planera in en singeltävling med extra tidig 

  start en lördagsmorgon, resultatet utmynnade i bara ett fåtal anmälningar. 2020 får 

  vi fundera vidare men har ingen speciell tävling inplanerad. 

   

  Vi vill rikta ett stort tack till alla funktionärer och alla deltagare som medverkat 

  i Ekerum GK tävlingsverksamhet.  

 

 / Leif Mellqvist 

 

2. Medlemskommittén. 

Under året har en rad aktiviteter ordnats enligt den verksamhetsplan som togs fram 

för 2019.  

Syftet med alla aktiviteter är att nå alla medlemmar i klubben, öka den sociala 

gemenskapen, främja möjligheter att lära känna nya vänner och att ge möjlighet att 

utveckla golf spelet och att ha roligt.  

Välkomstträff för nya medlemmar anordnades vid två tillfällen. Ca 25 personer deltog. 

Vid dessa tillfällen användes bla den informationsskrift om Ekerum Golfklubb som 

tagits fram under våren. Denna har även funnits tillgänglig vid reception och kommer 

att mailas till alla nya medlemmar. Vid medlemsdagen i början av augusti 

medverkade Torsten Hansson med föredrag.  

Golflyckan i samarbete med damkommittén ordnades vid två tillfällen och ett stort 

antal tjejer lät sig inspireras och spelade golf och umgicks. 



Projekt HCP 30-54 har haft ett mycket framgångsrikt år och kommit igång med 

fadderverksamhet för nya medlemmar.  

En resa till Marocko anordnades av Emil under hösten.  

/ Björn Ljunggren, Christina Stark 

3. Regel och Handicapkommittén. 

• Kommitténs fokus har legat på de nya golfreglerna som infördes från 2019 och 

de åtgärder som därmed blev aktuella.  

• Regelutbildning har genomförts vid 5 tillfällen. 

• Klubbens lokala regler har anpassats till det nya regelverket. 

• Banmarkeringarna har modifierats enligt de nya reglerna och i samråd med 

banägaren. 

• Kommitténs medlemmar har även utfört löpande underhåll av 

banmarkeringarna (byte av skadade/saknade markeringar, åtgärda övervuxna 

markeringar etc.). 

• Regelfrågorna vid ”kiosken” har ändrats och kompletterats så att de nu 

överensstämmer med de nya reglerna. 

• Dessutom har kommittén utbildats i det nya Världshandicapsystemet för att 

kunna serva medlemmarna med information och utbildning efter systemets 

införande den 1 mars 2020. 

/ Bo Faxén 

 

4. Damkommittén. 
 

Under säsongen har 7 tävlingar spelats i olika former, företrädesvis par- lagspel. 

Uppstarten skedde 26 april med Ladies Days, då 24 damer spelade bästboll. En 

tävling har fått ställas in p g a regn. Totalt har vi haft 150 anmälda till damtävlingarna 

under säsongen, vilket är 10 mer än föregående år. Flest anmälda hade julitävlingen 

med 32 anmälda och minsta startfältet hade en singeltävling med 14 anmälda. En 

tävling avslutades med rundvandring i Ekerums spa. Vid ett annat tillfälle avslutades 

tävlingen med gemensam pizzakväll. Startavgiften har varit 50 kr, totalt 7 500 kr, där 

allt gått tillbaka till priser. Vi har haft 6 sponsrade ”närmasthålpriser”, 5 flaskor Cava 

och en stekpanna. 

Damkommittén har haft 4 protokollförda möten. 

Den handlingsplan vi hade för 2019 har till största delen uppfyllts. Dock har inte 

några regelträffar anordnats.  



En av målsättningarna var att stimulera flera damer till golf. Detta har skett med 

Golflyckan som anordnats av Christina, Mia och Gunilla vid två tillfällen under 

säsongen. Dessa träffar var mycket uppskattade och ett 40-tal damer deltog. 

 

/ Lotta Strandberg  

 

 

5. Sponsorkommittén. 
 

Under 2019 har vi försökt starta upp en sponsorkommittee med målsättningen att 

hitta sponsorer till i första hand våra öppna tävlingar. Svensk fastighet sponsrade för 

andra året i rad Ekerummästerskapet. Peak Performance var huvudsponsor för 

partävlingshelgen med 348 startande. Diskussioner har först med Resorten för att 

identifiera vilka företag vi skall försöka hitta samarbete med. Ett reklamblad har tagits 

fram för att tydliggöra vad som ingår i ett sponsorpaket. Försök att hitta nya 

medlemmar att ingå i sponsorkommittén har gjorts, men har så här långt inte givit 

resultat. 

 

/ Rikard Streijffert 

 

 

6. Elitkommittén.  
 

Vi valde under 2019 göra elitverksamheten vilande. 

Victor Theandersson blev 23 på Nordic League rankingen 2019. Victor vann sin 

första professionella tävling på Landeryd Masters efter en otroligt bra sista runda. 

Han tog sig även vidare till 2:a steget i Europa tour kvalet.   

Vecka 39 anordnades Swedish golf tour på Ekerum. Nordens bästa golfspelare 

gjorde upp i respektive dam och herrklass 

 

/ Anders Mårtensson, Emil Widing Andersson. 

 

 

7. Juniorkommittén. 
 

Under året har klubben anordnat junior träning under vår och hösttermin. Ekerum GK 

var också arrangör av en deltävling i Ölands Bank Juniortour. 3 stycken uppskattade 

läger för ungdomar genomfördes också under året. Samt två knatteläger.   

Projekt ”Move for fun” där målsättningen var att visa upp olika idrotter och låta 
ungdomar prova på olika idrotter genomfördes på Ekerum i juli månad i 
samarbete med Smålands Idrotten och Generation pep.  

/ Emil Widing Andersson 

 

 



8. Golfvärdar. 

Under säsongen 2019 så har vi haft närmare 90 dagar med närvaro av golfvärdar. 

Vi kan konstatera dubbel glädje under året då både golfvärdarna har funnit sin 

verkliga roll vilket också har varit mycket uppskattad av såväl medlemmar som 

besökare. 

Det är påtagligt att golfvärdarna har en betydelsefull roll i att bibehålla speltempot 

och framför allt ”flytet” på anläggningens båda slingor. 

Service med golfvärdar uppfattas som ett professionellt bemötande. 

/ Christer Andersson 

 

9. Hålvärdar. 
 

Vi har under året kunnat utse en biträdande hålvärdsansvarig, samt haft tillräckligt 

antal hålvärdar för att tillgodose behovet av minst en hålvärd på varje hål. 

Vi har genomfört en städdag och två särskilda arbetsdagar, där vi sett över behovet 

och vidtagit erforderliga åtgärder, för att alla hål skulle hålla en jämn och bra kvalitet. 

Dessutom har vi målat samtliga avståndsmarkeringar, tvättat och målat 

informationsstolparna, samt gjutit fast papperskorgarna. 
  

/ Ivar Lång 

 

 

 
 

10. Träningsverksamhet. 

I huvudsak har uppgiften bestått av att i samråd med klubbens pro planera och 

genomföra medlemsträning, så att varje medlem kan nå sina mål efter sina egna 

förutsättningar.  

Medlemsträningar har varit i olika teman och i olika omfattning. 

Träningsprogrammet fanns tillgängligt på klubbens hemsida. Till de flesta lektioner 

och kurser har det varit förmånliga priser för medlemmar. Dessutom har serielagen 

fått kontinuerlig träning under våren och sommaren. 

30 nybörjare har genomgått Grönt-Kortutbildning. 20 av dem blev medlemmar under 

året. Det har även anordnats kurser som har sträcks sig över flera dagar. Det har 

även funnits specifika damkurser. 

 

/ Emil Widing Andersson 

 



11. Hemsida. Information till medlemmar. 

Hemsidan har fortsatt att utvecklas till att utgöra en viktig kommunikationskanal till 

klubbens medlemmar. En annan informationskanal är de nyhetsbrev som 

klubbchefen skickar ut med aktuell information från klubben med möjlighet att länka 

sig vidare till hemsidan. Förutom dessa kanaler så försöker vi via ramarna vid 

kansliet och Café Öland anslå information om aktuella händelser. Medlemsdagen 

första fredagen i augusti är också en viktig informationskanal där vi får information 

från klubben och Ekerum Resort  

/ Leif Mellqvist 

12. Frivilliga resurser. 

Under 2019 har c:a 80 personer på något sätt bidragit till klubben och Resortens 

aktiviteter med frivilliga insatser. För att tydliggöra vad man kan bidra med har vi 

identifierat 41 olika roller i klubben. Alla frivilliga finns med på en lista med vad man 

gör inom klubben allt från ordförande till golfvärd, hålvärd, tävlingsfunktionär, 

lagledare serielag, tävlingsledare, projektledare, GIT-expert m.m. SGT-tour, som för 

andra året arrangerades på Ekerum, var ett arrangemang som engagerade mer än 

25 personer från klubben. Alla funktionäre, bjöds in till en funktionärsgolf och c:a 40 

stycken kunde delta i en mycket uppskattad tävling som avslutades med 

prisutdelning och Pizza. 

/ Rolf Gustafsson 

13. Projekt 30-årsjubileum. 

Under 2019 har ett antal projektmöten genomförts för att planera inför Klubbens och 

Resortens 30-årsjubileum 2020. Undertecknad har utsetts till projektledare för 

klubbens räkning och övriga nyckelpersoner i planeringen har varit  Jan Pettersson, 

Håkan Pettersson, Ivar Lång och Emil Widing Andersson. Vi har haft 

samordningsmöten med Resorten där datum för aktiviteterna under året har 

fastställts. Delar av klubbens kapital, c:a 150 000 kr, kommer att användas för att 

göra jubileumsåret till en minnesvärd händelse. 

/ Mia Pontén 

 

 



Styrelsen tackar klubbens medlemmar för visat förtroende under år 2019 och ställer 

härmed sina platser till årsmötets förfogande. 

_____________________________        _______________________________  
Rolf Gustafsson/Ordförande                       Christina Stark / Vice ordförande 
 

 
 
 
_____________________________        _______________________________ 
Lotta Strandberg / Sekreterare                   Leif Mellqvist / Ledamot 
 
 
 
 
_____________________________        _______________________________ 
Christer Andersson/Ledamot                      Mia Pontén / Suppleant 
 
 
 
 
_____________________________         _______________________________ 

Rikard Streijffert  / Suppleant                      Emil Widing Andersson / Adjungerande           


