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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 

Säsongen 2017 startade något tidigare än 2016, golfbanan öppnades 25 mars.  

Så här har det sett ut de senaste åren: 

År Datum     

2017 25 mars 

2016 2 mars 

2015 14 mars 

2014 13 mars 

2013 15 april 

2011 10 mars 

Kvalitén på greener, fairway och spelytor har under året höjts ytterligare. Tyvärr fick vi in s.k. 

dollarspots på några greener under sommaren, vilket drog ner kvalitén på dessa. Omfattande 

åtgärder har vidtagits för att få bukt med problemet.  

Maskinparken har utökats med en fairwayklippare, som är betydligt effektivare än den gamle 

klipparen. En nya traktor med många tillbehör införskaffades under hösten  

Under vintern har tio rum fått nya fönster och dörrar mot vägen. Rummen skall också få egna 

uteplatser. Rum 1-9 har renoverats och badrummen målats om.  

Mattias Borger och hans personal har som tidigare levererat en smidig kundmottagning för 

medlemmar och gäster samt sett till att restaurang och hotell motsvarat gästernas 

förväntningar.  

Sommaren och hösten blev riktigt bra vilket resulterade att greenfeeintäkterna under året ökat 

med ca. 30 %.  

Brevikens GK vill här än en gång framföra ett stort tack till Breviks Golf AB för de insatser 

som gjorts för att erbjuda en av regionens bästa banor till medlemmar och gäster.  

Styrelsearbetet 

Under år 2017 har styrelsen i Brevikens GK haft 10 sammanträden samt ett årsmöte i mars 

och ett höstmöte i november.  

En representant från styrelsen har varit adjungerad i styrelsemötena i Breviks Golf AB.  

Styrelsen har deltagit i olika konferenser och möten, huvudsakligen arrangerade av VGF. 

Styrelsen har också verkat för samarbete med andra klubbar. Brevikens GK har utöver 

greenfeesamverkan inom VGF, haft avtal med Töreboda, Skövde, Ryfors, Hökensås och 

Skinnarbo.  

Brevikens Gk har under 2017 sponsrat AB med ca 25000 kr till bla, hålstänger, hålflaggor, 

uppdatering av hemsidan och marknadsföring.  

Herrkommittén 

Herrkommittén har 2017 bestått av Carl-Gustaf Swärd, Lars Gunnarsson, Sture Doverfors och 

Leif Daruk.  
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Under 2017 genomfördes 16 onsdagstävlingar, 10 gånger över 9 hål och 6 gånger över 18 hål. 

Totalt genomfördes 553 starter vilket ger ett snitt på ca 34 deltagare per tävling. Antalet 

startande var ca 70 färre än 2016. Finalen spelades den 17:e september och vanns av Ulf 

Gustavsson. Årets Gubbagolfare blev Torbjörn Carlsson med totalt 226 poäng. 

 

Gubbagolfen i dess nuvarande form fortsätter under 2018 och första tävlingen är preliminärt 

den 2 maj och Finalen spelas den 16 september. 

 

Brevikens GK har deltagit med fyra herrlag i Västgötaserien; H50, H60, H70 och H75, med 

skiftande resultat.  

 

Några av Brevikens herrar har även deltagit i Old Gentlemen som spelats på 12 banor i 

Västergötland plus avslutning på Lundsbrunns Gk.  

En deltävling spelades på Breviken, den 14 sept. med 69 deltagare. 

Damkommittén 

Damkommittén har 2017 letts av Jytte Öhrn som med hjälp av tävlande damer genomfört 

damkampen och ytterligare 3 tävlingar.  

Säsongen startade med en upptaktsträff i golfklubbens restaurang den 2 maj.  

 

Totalt har det varit 188 starter i damkamperna, vilket är 17 fler än 2016. Utöver damkamperna 

har vi haft ytterligare 3 tävlingar en scramble, flaggtävling och den populära tävlingen 

Bakslaget. 

Finalen spelades tillsammans med finalen i gubbagolfen den 17 september. Segrade gjorde 

Anna Lantz på 69 slag med Carina Larsson på andra plats och Rosita Gunnarsson på tredje 

plats.  

Vi har även haft ett D-60 lag i seriespel, laget har också haft ett träningstillfälle med klubbens 

tränare.  

Brevikens damer har också deltagit i Old Ladies. Det är 13 klubbar från Skaraborg som är 

anslutna. Deltävlingen på Breviken spelades den 10 augusti med 53 mycket nöjda spelare från 

de olika klubbarna. Eivor Sandström tog en hedrande tredje plats i B-klassen.  

Ladies Tour spelades på Breviken i september med finna placeringar för hemmaklubbens 

damer; A-klassen, 1a Carina Larsson, 2a Carina Lantz, 5a Sylvia Doverfors, B-klassen, 4a 

Lillemor Andersson, C-klassen, 2a Anna Lantz, 3a Eivor Sandström.  

Carina Lantz och Sylvia Doverfors har deltagit i DM med fina placeringar.  

Damkommittén vill tacka för den gångna säsongen och för visat förtroende. 

Tävlingskommittén  

Tävlingskommittén har under 2017 bestått av: Jan-Olof Sannö ordf, Sture Doverfors, Rolf 

Andersson, Lillemor Andersson, Jens Ramhöj,.  

Under 2017 genomfördes 13 tävlingar i klubbens regi, med totalt 737 startande. Detta var 

färre tävlingar än föregående år med 70 färre startande än 2016.  

Golfveckan hade 355 startande jämfört med 328 st år 2016.  
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KM i åldersklasser damer och herrar har genomförts.  

Utöver detta har Ladies Tour, Old Ladies, Old Gentlemen och seriespel genomförts.  

För 2018 planeras ungefär samma tävlingsutbud som 2017. Golfveckan kommer att 

genomföras v. 29.  

Tävlingskommittén tackar alla sponsorer som under året bidragit med fina priser till 

tävlingarna.  

Banutvecklingsgruppen 

Banutvecklingsgrupp har under 2017 haft tre möten och har i samråd med Breviken Golf AB 

gått igenom och prioriterat de åtgärder som behöver göras på banan. Ordförande och 

sammankallande i banutvecklingsgruppen är Roger Eriksson. Övriga ledamöter från 

golfklubben har varit: Torbjörn Carlsson, Carina Larsson och Bo Åberg.  

Juniorkommittén 

Juniorverksamheten har under året haft regelbundna träningar på måndagarna. 

Juniorträningen leddes under året förtjänstfullt av Peter Lovén med hjälp av Adde Ljungberg. 

Ett tjugotal ungdomar har under året deltagit i träningarna.  

 

Handigolfkommittén 

Handigolfkommittén har under ledning av Lennart Bergman genomfört 15 träningar på 

söndagar. 10-12 personer har deltagit i träningarna. Simon Eriksson och Lennart Bergman har 

varit med som tränare. Ett jättestort tack till Simon och Lennart från deltagarna för ett mycket 

uppskattat arbete.  

Joakim Eriksson har under 2017 deltagit på Handitouren.  

Anneli Bergman har deltagit i 4 tävlingar och blev som bäst 2a i SM i Borås.  

Övrigt 

Mändagsgolfen startade i maj. Totalt spelades det 18 gånger, varierande 9 och 18 hål. Totalt 

304 startande under säsongen. Säsongen avslutades med gemensam lunch och prisutdelning. 

Vi tackar Bo Åberg för planering och, med hjälp av deltagarna, bra genomförande,  

Måndagsgolfen fortsätter under 2018 med start 7 maj.  

Utöver måndagsgolfen spelar olika grupper regelbundet, socialen på tisdagar, 80+ på 

torsdagar och BRIV på fredagar.  

Under året genomfördes en golfresa till Vara-Bjertorp, som var mycket uppskattad. Vi tackar 

Bo Åberg, Ronnie Wennerström och Enboms buss för planering och genomförande.  

 

TILL SIST 

Vill styrelsen rikta ett stort tack till de sponsorer och frivilliga krafter som under året ställt upp 

för vår fina klubb, ingen nämnd och ingen glömd. Vi vet att Breviks Golf AB fortsätter med 

sin ambition att erbjuda gäster och medlemmar en härlig golfupplevelse. 
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Styrelsen har under året bestått av: 

Jan-Olof Sannö Ordförande  

Roland Gustavsson Sekreterare 

Leif Carlsson  Kassör 

Sture Doverfors Ledamot 

Roger Eriksson  Ledamot  

Lena Johansson Suppleant  

Karl Gustav Björklund  Suppleant  

 

 

Brevikens GK 2018-04-06 

 

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

Jan-Olof Sannö, ordförande  Roland Gustavsson, sekreterare 

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

Leif Carlsson, kassör   Roger Eriksson, ledamot 

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

Sture Doverfors, ledamot   Lena Johansson, suppleant 

 

 

----------------------------------------------------  

 

Carl Gustav Björklund, suppleant   

 

 

 


