
                                   

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Gullbringa Golf & Country Club - En kul mötesplats för alla åldrar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingar till ordinarie höstmöte söndagen den 25 november kl. 13.00 i klubbhuset. 

 

 

 

 



 

 

Dagordning 

 

1. Val av ordförande för mötet.  

2. Ordförandes val av sekreterare. 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av föredragningslista.  

7. Fastställande av medlems- och spelavgifter.   

8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

9. Inkomna skrivelser.  

10. Övriga frågor. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna 

får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

Material till höstmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i 

klubbhuset senast 1 vecka innan mötet. 

 

Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2018-10-18 

 

 

 



Verksamhetsplan, Allmänt från styrelse 
 

    
  

Projekt Arvsfonden 

2019 ser vi fram emot att fortsätta med Projekt Arvsfonden: Under vintern 2018/19 ska nya 

Prama gymmet för funktionell träning färdigställas. Även handikapptoalett i både klubbhus 

samt i golfshopen ska vara klart till säsongsstart. Backen mellan parkering och klubbhus 

kommer att asfalteras. Övriga delprojekt i det stora Arvsfondsprojektet kommer att 

färdigställas kommande vinter för att stå klart till säsongsstart 2020. 
 

Banan 

Greenen på hål gul 1 kommer att färdigställas med ambitionen att öppna vår/sommar 2019. Vi 

står inför stora maskininvesteringar om vi vill bibehålla vår höga bankvalitet. Det är viktigt att 

vår anläggning håller hög kvalitet för att vi ska kunna bibehålla och även attrahera nya 

medlemmar. Även externa intäkter från greenfee och sponsorer är beroende av att vi kan 

erbjuda en bra bana. 
 

Ekonomi 

2018 visar på att vi trots en mycket sen säsongsstart och varm sommar nått budgeterade 

intäkter, kostnaderna har även varit under kontroll. Klubben äger sedan 2018 drivingrange. Vi 

har haft höga investeringskostnader då vi uppgraderat drivingrange med nya bollar, mål att 

skikta mot, slagmattor, betalsystem, väderskydd mm. Våra medlemmar och gäster har nyttjat 

rangen flitigt varför personalkostnaden för plockning av rangen har varit högre än beräknat. 

Intäkterna från rangen har dock varit goda. 
 

Medlemmar 

Vi har under året fått 119 nya medlemmar, vilket var ungefär vad vi budgeterat för. De nya 

medlemskapen för ”22-45 år” har slagit väl ut och vi fick dessa kategorier 74 nya 

medlemmar. Dags dato har 99 medlemmar aviserat att de kommer att lämna oss inför 2019. 

GGCC får precis som övriga klubbar acceptera att medlemsrörligheten är högre. 



 

Golf = Friskvård 

Under våren 2018 blev golf klassat som friskvård. Vi kommer under 2019 att intensifiera 

reklamen för att visa vilka friskvårdspaket vi har. Vid behov kommer vi fler paket skapas.  

 

Bästklubbssamarbetet: GGCC, Tjörn, Stenungsund, Lysegården och Lyckorna GK 

Vi fortsätter Bästklubbssamarbetet 2019. Det är relativt få Gullbringamedlemmar som köpt 

Bästkortet. Vi kommer därför att öka på informationen om Bästkortet som är mycket 

förmånligt. 

 

Pro, shop och drivingrange 

Vår till säsongen nya Headpro fortsätter 2019. Nya träningsupplägg kommer att starta. 

Golfshopen kommer att finnas kvar nere vid rangen. 

 

           
 

Gullkrogen kommer att finnas kvar med samma krögare som de sista 16 åren! Det är en stor 

fördel att ha en golfrestaurang som är så populär och håller så hög standard. 

 

Till slut… vädret – det som alla pratar om men inte gör något åt! 

2017 beskrev SMHI sommaren som ”den svalaste på 155 år”. 2018 var ”den varmaste 

sommaren som någonsin uppmätts. Detta ställer krav på oss golfbanor att se över både 

tillgång på vatten och tekniskt utrustning. 

 

Styrelsen för GGCC 

 

 

 

 

 



Sektioner/kommittéers verksamhetsplaner 2019 

 
Seniorer 
 

      
 

Seniorkommittén planerar att genomföra verksamheten 2019, på ungefär samma sätt som 

2018. 

 

Måndagsgolfens ca:20 speltillfällen startar i början av April, beroende av banans status, med 

uppehåll i Juli. 

 

Vi kommer att ha utbyten med 3 andra klubbar, 2018 var det 4. 

 

Arnes Cuper H55 och H65 arrangeras, med start i Maj. 

 

Tävlingsledning för GGF-Seniorers seriespel, när lagen spelar på Gullbringa. 

 

Arrangera KM H65 och H75 i augusti. 

 

Arrangera Viking Senior Cup, som 2019 går av stapeln på GGCC den första onsdagen i 

september. Match mellan klubbarna Tjörn, KK, Stenungssund och GGCC. 

 

Sedvanlig avslutning på säsongen sista veckan i september med Höstcup månd-tisdag och 

korthålstävling med fin-lunch och prisutdelning på torsdagen. 

 

Jul-lunch med puttningstävling i klubbhuset första veckan i december. 

 
Seniorkommittén 

 

 



Idrottskommittén 
 

 
 

Med fortsatt fokus på vår plan som sjösattes 2016, har vi under 2018 tagit ytterligare kliv. 

Återigen har det legat på Ekonomi, Sportslig utveckling, mer träning samt att få fler juniorer 

i träning. 

 

Antal juniorer i träning: 

 

Vi har under året ökat något, men ser på sikt detta som kanske vår största utmaning.  

 

Träningsupplägg: 

 

2017 bestämde vi att vi skulle ytterligare öka antalet träningstillfällen i grupp, detta baserat på 

tidigare erfarenheter. Detta har bidragit till att juniorerna samlats fler gånger, umgåtts och 

spelat mer golf tillsammans. Detta var en del av syftet. Vi kommer inför kommande säsong 

titta över upplägget för att finslipa det ännu mer och individanpassa det något mer. 

 

Sportsligt: 

 

Fler juniorer har kommit igång med tävlandet under året, dock finns en tendens till att tappa 

detta efter midsommartiden. Här har vi ytterligare utmaningar att få fortsatt tävlande säsongen 

ut. Trots detta har vi totalt sett förbättrat både närvaro, men också resultatmässigt under året. 

Där våra äldre juniorer tagit ytterligare kliv mot toppen på sverigenivå. De lite yngre  

Presterar bättre och bättre hela tiden med massor av fina placeringar. Vi har också lyckats få 

de allra yngsta att börja prova på genom vår s.k. STC-tour på söndagarna. 

Oskar Arvidsson har också säkrat sitt tourkort på PGA China tour. 

 

Lagmässigt har det varit blandat under året, vårt unga JSM lag tog sig till 2:a kvalet  

Och tog där några fina skalper, Lyckades dock inte ta sig vidare i den hårda konkurrensen. 

Vårt J16 lag hamnade på en meriterande 6:e plats, medan J21 lyckades knipa en bronsplats. 



Tyvärr lyckades inte herrarna stanna kvar i Div.1. Damerna med sitt unga lag stod för årets 

lagprestation genom att lyckas behålla sin plats i Div.1. 

 

Våra vandringspriser har i år tillfallit: 

 

Erneborns pris till Emil Carlén för kamratskap och golfmässig utveckling. 

Kulperödsputtern till Fia Lindblom för idrottsliga framgångar samt stor social förmåga. 

Drivern till Anton Carlström för stor idrottslig utveckling. 

 

Vi uppmanar också samtliga medlemmar att följa våra framgångar genom vår Facebooksida 

”Team GGCC”. Här uppdateras så fort något händer, tävlingsreferat varje vecka mm. 

 

Idrott/Team GGCC 

 

 

Damkommittén 

         

Säsongen startade med vårmöte i slutet av mars. 

Våra dam aktiviteter, på onsdagar, under 2018 innebar Eclectic, onsdagar utan för anmälan 

spelar 9 hål, totalt 12 st 9 hål + 7 st del av 18 håls tävlingar 

Kom-igång-dag, träning med vår Pro Dale. 

6 damtävlingar (öppna för alla damer även om man inte är medlemmar i GGCC). 

Ladies Invitation, GGCC medlem kan bjuda in dam från annan klubb. 

Hemliga resan, innan midsommar, gick till Åsundsholm Golf & Country Club. 

Kungälvs pokalen, tävling mellan Lysegården och Gullbringa. Höstens tävling på GGCC 

innebar att vi tog tillbaka vandringspriset 



Säsongen avslutades med Höstmötet med god 3 rätters middag och prisutdelning 

DK tillsammans med Eclectic få alla damer att ha möjlighet att träffa och spela med andra 

damer från Gullbringa genom att ha en levande damsektion, aktiviteter och tävlingar som 

lockar många.   

2018-10-22, Lena Annlöv, DK ordförande 

 

Medlemsutveckling 
 

 
 

VERKSAMHETSPLAN 2019 

Kommittén kommer att bestå av: 

Gunilla Jadesjö (GJ), Mats Båthen (MB), Morgan Karlsson (MK) ny,  

Nils Lindskog (NL) ny. 

Rose-Marie Rüter (RR) har meddelat till styrelsen 2018-09-13 (styrelsemöte) att hon vill 

överlämna stafettpinnen vidare till någon yngre.  

Ny ordförande är ej tillsatt ännu. 

 

Fokus på nyrekrytering och att behålla gamla medlemmar!! 

 

Fadderrundor: 

Utbildning av Dale Harris, som går vidare till MK och våra övriga 9 faddrar. 

Dale kommer att förstärka kraven med Morgan o R-M 

Viktigt med en röd tråd från Grönt kort, fadderrundor och kick-off,  

torsdagsgolf hcp 32.0 – 54 

Kick-off:                   hcp 32.0-54        april 

 

Torsdagsgolfen:     hcp 32.0-54             16 ggr april – sept.   9 hål  

 

Herr 9:an :             hcp 36.0 och lägre   16 ggr april – sept.   9 hål  

 



Klubbvandring:     Bjuda in nya medlemmar med mail. 

 

Regel vandring:     Början april /medlemsmöte -föreläsning av Nils Hansson fr. GGF. 

 

Golf värdar:            Behov av info. möte.    se nytt underlag (24 pers.) Gunilla & Ulf Grund 

 

Rose-Marie Rüter 

 

 

Marknadsgruppen 
 

    

Vår klubbchef ansvarar sedan 2018 för befintliga företag/sponsorer. Aktiviteter under 2018 

har varit nätverksträffar, simulatorgolf, prova på golf för samarbetspartners och personal, 

Partnership Cup på Tjörns GK, Tack för i år – sponsorgolfen. Vår elitspelare Oskar Arvidsson 

har varit med vid ett antal träffar. Till 2019 avser vi att ha liknande upplägg. Extern säljare 

som ska arbeta med att få nya företagskunder/sponsorer har börjat jobba under 2018.  

 

 

 

 

 

 



Fredax-golfen  

 

Tävlingsledningen har även i år bestått av  

• Ola Nissen, "tournament director" - med övergripande ansvar  

• Henrik Holst, tävlingsledare 

Verksamheten har under 2018 upplevt en nedgång i antalet starter, troligen pga. ett antal 

samverkande faktorer - 

• Den ovanligt varma sommaren har varit påfrestande och en del golf har säkert ställts 

in 

• Ett antal tidigare flitiga deltagare har slutat delta i Fredax för att istället spela själv 

tidigt på morgonen på fredagar, utan koppling till oss 

• Fredax-golfens avgiftshöjning, från 50:- till 100:-, bestämd av Fredax årsstämma 

hösten 2017, kan ha upplevts som för hög av vissa 

Även om antalet starter gått ner, har glädjande nog i princip lika många nya (=var ej med i 

fjol) spelare tillkommit i år, som de som försvunnit. Under året har Ola skickat ut ett 

personligt mail till alla nya manliga medlemmar under året, som är över 21 år (dvs. 

målgruppen för Fredax) vilket har resulterat i att ett antal av dem har deltagit en eller flera 

gånger under säsongen. Återväxten finns där, det gäller bara att se till att de är lika flitiga som 

tidigare deltagare. 

Utav den nya avgiften går 20:- per start till Gullbringa – i år genererade detta 10.340:- kr till 

klubben. 

Verksamheten i siffror,  

Under året .. 



• genomfördes Hagbard Winter Trophy - en tävlingsserie för de som vill spela golf även 

på våra vintergreener. Flera passade på att underhålla svingen under den milda vintern, 

och totalt spelade 19 personer (-7 mot året innan) minst en gång under hela 14 

lördagar. Vinnare totalt blev Torben Granbom. 

• genomfördes både en vår- samt en höstomgång med 10 tävlingar i vardera omgång, 

från början av april till början av september. Våren vanns av Åke Holmqvist, tillika 

årets total-vinnare. Höstomgången vanns av undertecknad, Ola Nissen, för fjärde året i 

rad. 

• genomfördes dessutom den traditionella scramble-avslutningen, då även årsmötet för 

Fredax hålls, i senare delen av september. 

• deltog totalt 79 (-2) personer i verksamheten, med totalt 517 starter (-16%) - dvs. i 

snitt 26 startande per fredag. 25 av deltagarna var nya för året. 

• 50% av spelarna vann minst en gång under säsongen. Nytt för i år har varit att man 

kunnat välja att få prisbeloppet insatt som à-conto på restaurangen, istället för som 

tidigare enbart ha valet att få ett presentkort som gäller i shopen. Ca var nionde 

prispeng har hamnat hos restaurangen, övriga hos shopen. 

Fredaxgolfen/Ola Nissen 

 

 

 

 
 


